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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ НА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Одним з ефективних напрямків удосконалення управління 

підприємством є розробка і впровадження сучасних інформаційно-

управляючих систем і технологій. 

Інформаційна система (ІС) ‒ це комплекс пов'язаних між собою 

елементів із приймання, накопичення, опрацювання, збереження, 

передавання інформації в певній функціонально спеціалізованій 

сфері функціонування підприємства. 

Складовими елементами ІС є програмні та технічні засоби, 

обслуговуючий персонал тощо. Ефективність функціонування ІС на 

підприємстві залежить від загальної культури прийняття 

управлінських рішень, рівнів механізації та автоматизації 

документообігу тощо. 

ІС підприємства повинна функціонувати на основі сукупності 

взаємопов'язаних інформаційних технологій (ІТ) різного рівня 

механізації та автоматизації. Рівень автоматизації, тип, характер 

використання технічних засобів залежать від характеру конкретних 

технологічних процесів підприємства. 

Новітні ІТ, в яких є необхідність на сучасних  

підприємствах, ‒ це добре налагоджені та формалізовані предметні 

технології для роботи з інформаційними ресурсами, посиленими 

опорними засобами. 

Основними причинами потреби постійного оновлення  

ІТ в СУП є: 

-  поява дешевих і в той же час достатньо ефективних опорних 

складових ІТ у результаті науково-технічного прогресу; 

-  можливість удосконалення предметних складових ІТ  

на основі наукових досягнень як у фундаментальних, так і у 

прикладних напрямах; 

-  постійно зростаючий обсяг інформації і відносно низька 

продуктивність праці людей, зайнятих її обробленням [3]. 
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Використання новітніх ІТ на підприємстві забезпечить 

проведення інтелектуалізації, перехід до комплексного розв'язання 

взаємопов'язаних завдань управління і безпаперового 

документообігу. 

Характерною рисою ІСУП в сучасному інформаційному 

суспільстві стає децентралізація, а втрата чітко формалізованих 

зв'язків прямої підпорядкованості компенсується розширенням 

горизонтальних зв'язків і супроводжується зростанням  

значення ІСУП. 

Сьогодні значно зросла потреба підприємств у зовнішній 

інформації. В результаті розвитку суспільства новацій технологій 

управління підприємством стало настільки складним процесом, що 

вручну вже неможливо вчасно обробити ці обсяги інформації, 

особливо в умовах обмежених трудових ресурсів. Рівень 

забезпечення системи управління на сучасних фірмах інформацією  

є одним з визначальних чинників системності й інтегратора 

діяльності підприємства.  

Запровадження на виробничих підприємствах сучасної ІСУП 

забезпечить ефективне функціонування системи управління 

підприємством і дає змогу: 

- автоматизувати та механізувати інформаційні процеси 

внутрішнього документообігу, забезпечити оперативний доступ до 

зовнішньої інформації; 

- комплексно вирішувати стандартні спеціалізовані завдання, 

проводити економічне прогнозування і аналіз у кожній окремій 

підгрупі проблем, проводити моделювання управлінських рішень на 

підприємстві як найвищий критерій адекватності реагування в тій чи 

іншій ситуації [2]. 

Сьогодні від ефективності інформаційного обміну залежить 

можливість паралельного виконання різних етапів діяльності і у 

вирішальній мірі можливості децентралізації управління. Ключові 

рішення удосконалення ІСУП повинні прийматись керівництвом 

компаній шляхом визначення потреб і обсягів інформації в кожному 

конкретному випадку на кожному рівні управління, встановленні 

замкнутої двосторонньої лінії між рівнями управління і забезпеченні 

автоматизації оброблення та інтеграції інформації. 

Розвиток ІСУП на сучасному підприємстві повинен пройти  

такі етапи. 
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Перший етап полягає в автоматизації оброблення даних через 

застосування ІТ з метою скорочення чисельності службовців та 

накладних витрат. 

Другий етап спрямований на автоматизацію процесів 

формування та оцінки даних про діяльність підприємства з метою 

надання керівництву точної і своєчасної інформації про стан 

поточних справ. 

Третій етап проводиться з метою розширення можливостей 

прийняття рішень на основі інформаційних ресурсів, що надходять із 

зовнішніх та внутрішніх джерел, шляхом управління обміном як з 

виробниками, так і самими засобами створення інформації [1]. 

Сьогодні, у зв'язку із зростаючою складністю процесів 

інформатизації, на провідних підприємствах почали створювати 

експертні групи, які ґрунтовно вивчають тенденції розвитку і сфери 

застосування ІТ й управляють впровадженням останніх. Процес 

удосконалення ІСУП важливий і необхідний, оскільки існує зв'язок 

між виживанням підприємства і поліпшенням організованості його 

функціонування. Для удосконалення ІСУП витрачаються значні 

кошти, обсяги яких залежать як від рівня інформаційної підтримки 

процесів і методів управління, так і ступеня їхньої взаємної 

інтеграції. 

Важливе значення для запровадження ІСУП на підприємствах 

має попереднє оцінювання структури витрат щодо її функціонування 

згідно з наступними позиціями: 

 аналіз загального зростання витрат на оброблення 

інформації окремо за статтями для технічних і програмних засобів, 

технічного обслуговування, персоналу тощо; 

 визначення частки витрат на ІСУП у порівнянні із 

загальними витратами підприємства; 

 планування витрат на оброблення інформації в 

майбутньому тощо. 

На більшості підприємств України вже сформувалися 

конкретні уявлення щодо розвитку ІСУП. Тому перед початком 

запровадження нових інформаційних технологій на підприємстві 

його керівництву бажано їх вивчити ще на початку проведення 

аналізу, щоб мати змогу врахувати їх можливий вплив на 

формування ІСУП. 
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Отже, запровадження комплексних автоматизованих систем 

управління підприємством дозволяє значно знизити витрати, 

ефективно управляти підприємством, враховуючи взаємозалежні 

потоки: матеріальні, енергетичні, фінансові, інформаційні. Дозволяє 

знизити збитковість внутрішньої управляючої інформації 

(документообігу) на 30-40%; підвищити ефективність процесів 

планування (перепланування) і підготовки виробництва в 2-3 рази; 

значно зменшити час непланових простоїв устаткування; швидко, 

якісно і надійно виконувати отримання, облік, зберігання і обробку 

інформації; значно скоротити управлінський персонал підприємства, 

який займається роботою зі збором, обліком, зберігання та обробки 

інформації; забезпечити у потрібні терміни керівництво і 

управлінсько-технічний персонал підприємства якісною 

інформацією; своєчасно і якісно вести аналіз і прогнозування 

господарської діяльності підприємства; швидко і якісно приймати 

рішення з усіх питань управління підприємством. 

 
Література: 

1.  Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. ‒ 

CПб. : Питер, 2009. ‒ С. 16. 

2.  Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены. ‒ 

CПб. : Питер, 2010. – С. 136. 

3.  Филип Э., Томас. В., Вдребезги С. Новая информационная 

экономика и трансформация бизнес-стратегий. – М. : ИД «Секрет фирмы», 

2007. – С. 23. 
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СУЧАСНІ МАРКЕНТИГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
РЕГІОНУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 

 

Формування моделі інноваційного суспільства передбачає 
аналіз об'єктивних та характерних критеріїв вступу до нової 
інформаційної економіки, серед яких: створення й розвиток ринку 
інформації та знань як факторів виробництва, перехід інформаційних 
ресурсів суспільства у реальні ресурси соціально-економічного 
розвитку, фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних 
продуктах та послугах; зростання ролі інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури у системі суспільного виробництва, становлення та 
домінування в економіці нових наукомістких технологій, засобів 
обчислювальної техніки та телекомунікацій; зміна пріоритетів від 
безпосередньо матеріального виробництва на користь діяльності, що 
пов'язана з виробництвом, споживанням та зберіганням інформації; 
випереджальне зростання галузей, пов'язаних з виробництвом 
інформації, знань, інформаційних послуг. З метою освоєння 
інформаційних технологій необхідно поширити увесь спектр послуг, 
що надаються в регіонах. Безсумнівним техніко-технологічним 
напрямком інформатизації є забезпечення інформаційно-
комунікаційної підтримки бізнесу на рівні регіону в цілому. 

М. Портер стверджує [1], що інформаційні технології змінюють 
характер конкуренції трьома засобами. Перший – досягнення в 
інформаційних технологіях змінюють структуру галузі. Другий – 
інформаційні технології виступають потужним важелем, за допомогою 
якого компанії створюють регіональну конкурентну перевагу. 
Пошуки регіоном конкурентної переваги за допомогою інформаційних 
технологій також часто впливають на структуру галузі, оскільки 
гравці переймають стратегічні інновації лідера. Нарешті, 
інформаційна революція породжує зовсім нові види бізнесу.  

Відсутність необхідної маркетингової інформації, 
використання неточних або неактуальних даних можуть стати 
причиною серйозних економічних прорахунків. Маркетингову 
діяльність варто розглядати як частину об’єктивно існуючого і 
постійно функціонуючого інформаційного процесу, який є основою 
формування маркетингової інформаційної системи. Сучасний 
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маркетинг не може ефективно працювати без використання 
iнформацiйних технологiй, створення розвинутої інформаційної бази 
даних та маркетингової інформаційної системи в цілому. 

Ф. Котлер визначив систему маркетингової інформації [2] як 
постійно діючу систему взаємозв’язку людей, обладнання та 
методичних прийомів, призначену для збору, класифікації, 
зберігання, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної 
і точної інформації для використання її розпорядниками сфери 
маркетингу для прийняття маркетингових рішень. 

З позиції регіонального підходу навколо питання розвитку 
регіональної маркетингової інформаційної системи існує безліч 
суперечок. Якщо функціонування МІС конкретного підприємства є 
чітким та зрозумілим, давно використовується, оскільки 
підприємства є менш складними механізмами, то розвиток МІС 
регіонального рівня залишається на етапі збору, аналізу та 
систематизації виключно статистичних даних, які є далеко не повним 
джерелом інформації. Інформаційні технології особливо сильно 
впливають на взаємозв'язки між постачальниками й покупцями при 
підписанні угод, оскільки мають істотний вплив на зв'язки між 
компаніями та їх постачальниками, каналами збуту й покупцями. 
Інформаційні системи, що пронизують усі зв'язки компаній регіону, 
стають загальними. Для ефективності функціонування МІС кожного 
підприємства вони повинні бути елементом однієї загальної 
інформаційної системи регіону. 

Основою функціонування МІС будь-якого рівня залишаються 
маркетингові дослідження. Саме на основі досліджень і зібраної в їх 
результаті інформації формуються відповідні бази даних. Весь цей 
процес повинен супроводжуватись відповідним програмним 
забезпеченням. Основним інформаційним ресурсом має виступати 
розроблена на основі створених баз даних МІС, яка слугувала б 
своєрідною детальною електронною «картою регіону», де містилася 
б детальна інформація функціонування регіону не тільки 
економічного характеру, а й соціального та політичного. Така 
система забезпечить економічно ефективну підтримку прийняття 
маркетингових рішень. 

 
Література: 
1.  Портер М. Конкуренция = On competition : [учеб. пособие] : [пер. с 

англ.] / Майкл Портер. – СПб. и др. : Вильямс, 2000. – 495 с. 
2.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. – [11-е изд.]. – 

СПб. : Питер, 2005. – 800 с. 
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асистент, 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИКИ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Актуальність виробничої логістики і різко зростаючий інтерес 

до її вивчення обумовлені потенційними можливостями підвищення 

ефективності функціонування матеріалопровідних систем, які 

дозволяють використовувати логістичний підхід. Управління 

матеріальними та інформаційними потоками на шляху від складу 

матеріальних ресурсів до складу готової продукції називається 

виробничою логістикою. Логістика дозволяє істотно скоротити 

часовий інтервал від придбання сировини і напівфабрикатів до 

постачання готового продукту споживачу, а також різко скоротити 

витрати на зберігання і транспортування вантажів. Застосування 

логістики прискорює процес отримання інформації, підвищує рівень 

сервісу. І як наслідок – суттєве зниження собівартості, підвищення 

конкурентоспроможності виробленої продукції та завоювання ринку. 

Логістична система швейного виробництва включає управління 

матеріальними та інформаційними потоками на шляху від 

конструкторсько-технологічної підготовки виробництва до складу 

готової продукції. Вхідним процесом є замовлення на виготовлення 

швейного виробу, вихідним процесом – готовий якісний швейний 

виріб. Управлінням логістичною системою швейного виробництва 

виступають ДСТУ та ГСТУ. Механізм виконання включає діяльність 

нормувальника, конструктора-модельєра, закрійника, технолога, 

комірника. Підприємство швейної галузі здебільшого є 

підприємством із синхронним виробництвом. Концепція 

синхронного виробництва полягає в прагненні скоординувати всі 

ресурси підприємства таким чином, щоб вони працювали як єдине 

ціле, в гармонії, тобто були синхронізрвані [1]. 

Синхронізацією операцій називаються заходи, в результаті 

яких досягається така тривалість виконання операцій, яка дорівнює 

або кратна такту потоку. Основними умовами синхронізації операцій 

є: дотримання технологічної послідовності виготовлення виробу; 

включення в організаційну операцію технологічно неподільних 
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операцій, однакових або суміжних за розрядами, спеціальностями і 

однорідних за своїм характером. 

На ефективність синхронізації великий вплив робить величина 

завдання потоку. На потоках великої потужності ефективність вища, 

ніж на потоках малої потужності, оскільки на потоках великої 

потужності є можливість оптимізувати та скомбінувати операції за 

розрядами робіт. 

Завдання з формування маршруту руху предметів праці 

становить практичний інтерес для виробників, оскільки знання 

реально очікуваної тривалості виробничого циклу виготовлення 

виробів дозволить визначити найбільш раціональні умови організації 

роботи швейного потоку. Для розрахунку логістичних ланцюгів руху 

складальних одиниць у швейному цеху необхідно розставити 

устаткування або використовувати вже існуючу розстановку устаткування 

в цеху. Потім розподілити організаційні операції по робочих місцях 

згідно зі схемою поділу праці. На кожному робочому місці проставляються 

ідентифікатори – номер робочого місця та код обладнання. 

Для оптимізації переміщення в цехах між обладнанням та 

проведенням виробничих процесів потрібно збалансувати такі 

показники, як: час переміщення швейної одиниці від одного 

робочого місця до іншого; час очікування працівником швейної 

одиниці; час простою швейної одиниці; час виготовлення швейного 

виробу [2]. Якщо вдасться організувати ці три показники належним 

чином, то отримаємо оптимізований загальний час виготовлення 

швейного виробу. 

Таким чином, завдяки виробничій логістиці на швейному 

підприємстві можна розробити оптимальний маршрут руху швейної 

одиниці у виробничому цеху, що дозволить ефективно 

використовувати час та матеріальні ресурси виробництва, а в 

результаті – зниження собівартості та отримання додаткових 

конкурентних переваг на ринку швейних виробів. 

 
Література: 

1.  Печаткина Е.Ю. Системы автоматизации для предприятий легкой 

промышленности / Е.Ю. Печаткина. – Челябинск : УралГУФК, 2009. – 100 с. 

2.  Современные формы и методы проектирования швейного 

производства : учеб. пособие для вузов / Т.М. Серова, А.И. Афанасьева,  

Т.И. Илларионова, Р.А. Делль. – М. : Моск. гос. ун-т дизайна и технологии, 

2004. – 288 с. 
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старший викладач, 
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старший викладач, 
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ З ВРАХУВАННЯМ ЗАПІЗНЕННЯ  

 

Економічні процеси суто нелінійні, однак ряд міркувань 

свідчить на користь використання як лінійних, так і нелінійних 

моделей. Розробка моделей економічних процесів передбачає 

вивчення впливу кожного параметра на динаміку нелінійних 

моделей. При цьому доцільно наділити здатністю до змінювання 

кожен параметр моделі. Але особливе значення має вивчення такого 

впливу при змінюванні параметра, на який можна вплинути ззовні. 

Отже, виникає проблема керованості економічним процесом хоча б у 

критичних ситуаціях і в обмеженому обсязі. Спроби такого впливу 

на економічний процес з боку людини – це типова практика 

функціонування економіки. Питання полягає в тому, щоб реакція 

системи на зовнішнє втручання була прогнозованою і бажаною. 

Інформація, одержана з аналізу нелінійної моделі, буде неповною, 

але може допомогти вибрати більш успішні засоби впливу. 

Варто відзначити, що з існуючих методів аналізу нелінійних 

моделей економіки перспективним є метод біфуркації народження 

циклу [1], застосування якого до задач економічної динаміки 

перебуває на початковій стадії.  

Основне завдання полягає в отриманні макромоделі економіки, 

яка встановлює залежність між параметрами, якщо обсяг 

виробництва підвищується або знижується, змінюється по 

експоненті, коливається зі зростаючою, спадною чи сталою 

амплітудою навколо стаціонарного розв’язку. 

Математичне моделювання різних питань часто приводить до 

вивчення систем диференційних рівнянь, що містять параметри. Таке 

вивчення починається зазвичай із знаходження нерухомих точок 

(стаціонарних розв’язків) у їхній залежності від параметрів і в міру 

можливості виявлення періодичних режимів. 
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Розглянемо систему лінійних диференціальних рівнянь: 
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Це означає, що коли капіталовкладення відсутні, то обсяг 

виробництва тримається на одному рівні. Доречно відзначити, що 

стаціонарний розв'язок існує лише при виконанні нерівності S > к. В 

разі наближення к до S стаціонарний розв'язок зникає, що 

безпосередньо випливає з системи. 

Умова S > k є загальною для всіх видів розв'язку, в тому числі 

для гармонічних коливань. Це обумовлено сумою 1 – S + к, яка дає 

частку прибутку, що іде на споживання та урядові витрати і менша 

одиниці, бо частина прибутку іде на капіталовкладення. А нерівність 

1 – S + k < 1 виконується лише при S > k. 

Явища запізнення відіграють істотну роль в економічній 

динаміці. В той же час вивчення цих явищ на мікро- і макромоделях 

економіки перебуває на початковій стадії. Перш за все необхідно 

відмовитись від припущення про малість запізнення. В цьому 

випадку відкриваються широкі перспективи дослідницької роботи як 

щодо тематики робіт, так і щодо методів дослідження, серед яких 

вельми перспективним є метод біфуркації народження циклу. 

 
Література:  

1.  Хэссард Б., Казаринов Н., Ван И. Теория и приложения 

бифуркации рождения цикла. – М. : Мир, 1985. – 280 с. 
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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТРАНСФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНО-

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Успіх структурних реформ, спрямованих на відновлення 

поступального економічного зростання, модернізацію економіки 

держави та підвищення добробуту громадян, значною мірою 

залежить від ефективності фіскальної політики та збалансованості 

бюджетної системи. Варто зазначити, що на сучасному етапі 

економічного розвитку особливо нагальною є потреба у забезпеченні 

впливу держави на соціально-економічні процеси шляхом 

оптимізації бюджетної політики. Остання передбачає необхідність 

вдосконалення бюджетної системи та механізму бюджетно-

податкового регулювання економіки і соціальної сфери, формування 

нових механізмів провадження бюджетного процесу. Нова модель 

бюджетного регулювання, впроваджена Бюджетним кодексом 

України, через дефіцит бюджетних ресурсів та існуючі системні 

протиріччя не сприяє розв’язанню ключових проблем організації 

бюджетних відносин та бюджетного регулювання. Отже, виникає 

актуальне завдання наукового обґрунтування методів модернізації 

механізму бюджетного регулювання соціальних та економічних 

процесів для забезпечення стійкого розвитку на основі економіко-

математичного моделювання. 

Проблемами економіко-математичного моделювання 

бюджетної сфери займається невелике коло українських учених, хоча 

сьогодні в Україні сформована достатньо потужна школа 

математичного моделювання, серед її яскравих представників варто 

відзначити О. Бакаєва, В. Бесєдіна, А. Великого, В. Гейця, 

В. Вітлінського, В. Вовка, В. Зарубу, М. Іванова, О. Карагодову, 

М. Кліменюка, О. Корольова, Т. Клебанову, Ю. Лисенка, 

С. Наконечного, М. Скрипниченко, О. Суслова, І. Ткаченка, 

В. Ситника, О. Шарапова, В. Єлейко, В. Христіановського та інших.  

Необхідність підвищення ефективності державних рішень в 

умовах ускладнення взаємозв’язків та структури бюджетної системи 

потребує модернізації методів моделювання складових бюджету. 
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На основі якісного аналізу динаміки показників бюджету 

зроблено висновок, що в економічній базі бюджету нашої країни є 

диспропорції, які виявляються такими ознаками: значна амплітуда 

квартальних коливань бюджетних показників; нерегулярна динаміка 

показників у господарських і бюджетних сферах з активним 

регуляторним та комерційним впливом держави; максимум річних 

коливань показників виділення фондів у кінці планового періоду. 

Тому поставлено завдання – встановити, які ринкові та регуляторні 

процеси привели до утворення цих закономірностей, дати їм оцінку з 

погляду інтересів держави і суспільства та виробити рекомендації 

щодо відповідного вдосконалення регуляторного впливу на них.   

Для дослідження динаміки і структури бюджетних надходжень 

та витрат вибрано 55 показників, що описують надходження і 

видатки місцевого й державного бюджетів та їхні трансферти. 

Виконано якісний аналіз динаміки цих показників за 50 місяців. 

Особливості динаміки бюджетних надходжень і видатків описано на 

основі якісного аналізу їхніх графіків у прямокутній та полярній 

системах координат. Відзначено, що показники видатків бюджету на 

соціальні цілі мають додатний тренд і регулярні коливні складові. 

Динаміка показників видатків на економічні цілі має вид 

нерегулярної величини з випадковою амплітудою. Деякі показники 

видатків мають максимум в останній місяць року.  

На основі аналізу динаміки показників надходжень та видатків 

взроблено висновок, що сучасна бюджетна система нашої країни 

суміщає досвід та практику планової і ринкової економіки. Це має 

позитивні та негативні наслідки. Головний позитивний результат – 

досягнення стабільності соціальних видатків. Головний негативний 

наслідок – прив’язаність видатків на економічні цілі до останнього 

місяця року. Головний позитивний результат управління бюджетом 

за ринкових умов – утримання планомірності витрат на соціальні 

цілі, незважаючи на нерівномірність бюджетних надходжень. 

Основний негативний наслідок ринкового впливу на бюджет – 

сильна нерівномірність виплат на економічні цілі, на господарські 

потреби, що, в свою чергу, може бути наслідком  

корупційної залежності планування бюджетних видатків від впливу 

комерційних чинників.  

Для дослідження структури бюджетних надходжень і видатків 

з динаміки їхніх показників виділено лінійний тренд та коливну 



 15 

складову. За параметрами лінійного тренду виконано класифікацію 

показників бюджету з допомогою кластерного аналізу. Встановлено, 

що показники з вищими абсолютними значеннями мають більшу 

швидкість зростання. Це вказує на початок тенденції прискореного 

збільшення всіх показників бюджету. З цього випливає, що триваючі 

повільні тенденції збільшення показників бюджету пов’язані з 

процесами виправлення структурних диспропорцій у господарстві 

нашої країни.  

Для дослідження структури бюджетних надходжень та видатків 

взято коливну складову їхньої зміни без лінійного тренду. 

Відзначено, що ця коливна складова має ознаки ергодичності. Адже 

вона описує реалізацію показників бюджету як випадкового процесу 

протягом досліджуваного проміжку часу. Вона також описує 

випадкові надходження (чи видатки), внесені всіма платниками 

(одержувачами) протягом одного проміжку часу (місяця). На основі 

цієї властивості ергодичності за коливною складовою показників 

бюджету встановлено їхні статистичні характеристики – густину 

розподілу, закон розподілу та функцію розподілу. 

На основі аналізу законів розподілу коливної складової 

показників надходжень у бюджет, опираючись на її властивість 

ергодичності, зроблено аналіз структури платників надходжень у 

бюджет. Встановлено, що структуру платників у бюджет (за 

розміром внесених ними надходжень) описує закон розподілу з 

двома максимумами. Надходження в бюджет вносять дві групи 

учасників економіки – з низькими та високими фінансовими 

спроможностями. Учасників економіки, які б вносили «середніми» 

платежі в бюджет, – нема. З цього виведено висновок про 

необхідність державного регуляторного впливу, спрямованого на 

становлення «середнього класу». Відзначено, що в секторах 

економіки, де діють лише учасники з низькою фінансовою 

спроможністю, розподіл за внесеними платежами є всюди спадною 

функцією. Тобто – в цих секторах економіки найбільше платежів 

вносять учасники економіки з низьким фінансовим забезпеченням. 

На основі аналізу законів розподілу показників видатків 

бюджету встановлено, що основні соціальні видатки та видатки на 

економічні цілі також описують закони розподілу з двома 

максимумами. Кошти з бюджету отримують дві групи одержувачів – 

з низькими та малими обсягами фінансування. «Середнього класу» 
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одержувачів коштів з бюджету нема. Бюджетні видатки в галузі 

економіки з низькою дохідністю, де діють учасники економіки з 

невисокою фінансовою спроможністю, описують закони розподілу, 

що мають вид спадної функції. Це вказує, що держава не зацікавлена 

у фінансуванні або у діяльності цих галузей. 

Відзначено, що деякі показники бюджетних надходжень та 

видатків мають один максимум. Такі показники відносяться до 

основних видів соціальних видатків або до видатків і надходжень 

місцевих бюджетів. Наявність одного максимуму в їхніх розподілах 

вказує на соціальну та ринкову стабільність відповідної комерційної 

діяльності та державного регулювання. Зокрема, з цього виведено 

висновок про доцільність розширення економічного регуляторного 

впливу місцевої влади. 

Щоб полегшити аналіз статистичних функцій, які описують 

структуру платників бюджетних надходжень та видатків, ці функції 

класифіковано за їхніми значеннями на нормованій області 

визначення з допомогою кластерного аналізу. Результати такого 

аналізу збігаються з групуванням показників бюджету на основі 

якісного аналізу. Зокрема, до спільних груп належать деякі 

показники надходжень та видатків, а також показники бюджетних 

трансфертів, класифіковані за статистичними функціями їхніх 

коливних складових. З цього зроблено висновок про функціональну 

(не динамічну) залежність бюджетних надходжень, видатків й 

трансфертів і поставлено задачу дослідити таку залежність.  
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

МЕТОД «ВИТРАТИ-ВИПУСК» У МОДЕЛЮВАННІ  

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇЇ: ІСТОРІЯ 

РОЗВИТКУ, КОНЦЕПЦІЇ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Таблиці «витрати-випуск» відображають як агрегований 

продукт, що вироблений певним видом економічної діяльності, 

використовується для кінцевого та проміжного споживання, 

нагромадження та експорту. Аналіз показників таблиць «витрати-

випуск» забезпечує комплексну характеристику процесів, що 

відбуваються як в економічній системі в цілому, так і в окремих її 

складових. Це дозволяє вважати модель «витрати-випуск» могутнім 

інструментом для проведення різних аналітичних розрахунків з 

метою перевірки можливості реалізації різних варіантів розвитку 

економіки та обґрунтування прийняття управлінських рішень з 

реалізації певних соціально-економічних заходів.     

Особливої актуальності метод «витрати-випуск» набуває в 

умовах реалізації концепції сталого розвитку. Значну увагу науковці 

пострадянських країн приділяють дослідженню моделей Леонтьєва-

Форда (статичні, динамічні, нелінійні, оптимізаційні, стохастичні 

моделі Леонтьєва-Форда, двоїсті еколого-економічні балансові 

моделі цін та їх модифікації), що узагальнюють традиційні таблиці 

«витрати-випуск» на дві групи виробництв: основне виробництво 

(матеріальне виробництво) і допоміжне виробництво (знищенням 

забруднювачів). Свідченням цього є низка наукових публікацій, 

підготовлених під керівництвом І. Ляшенка, О. Волошина, 

А. Онищенка (Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка), В. Григорківа (Чернівецький національний університет 

ім. Юрія Федьковича), П. Забрейко (Інститут математики НАН 

Білорусі), А. Танигіної (Білоруський державний університет), 

Е. Семенчина (Кубанський державний університет), В. Стеценка 

(Ставропольський державний університет). 

На Заході метод «витрати-випуск» є фундаментальним для 

моделювання еколого-економічної взаємодії у багатьох наукових та 

освітніх установах: Гронінгенський університет (Нідерланди), 
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університет Сіднея (Австралія), Іллінойський університет (США), 

університет Йорка (Великобританія), Норвезький університет 

природничих та технічних наук, Національний інститут дослідження 

довкілля (Японія). Доцільно виокремити авторів, що мають 

найбільшу кількість публікацій та цитувань з даної теми: М. Ленцен, 

С. Сах, К. Хубачек, Ф. Дучин, С. Кагава, Р. Вуд, С.Д. Каслер, 

Дж.П. Петерс, Е.Дж. Хервіч. При цьому кількість наукових 

досліджень та статей, присвячених моделюванню еколого-

економічної взаємодії методом «витрати-випуск», зростає щороку.   

Базовими концепціями, що служать теоретичною основою 

проведення досліджень, є теорія вартісних і натуральних балансів, 

облік та аналіз потоків матеріалів та сировини (у тому числі 

використання водних ресурсів, викиди парникових газів в 

атмосферу, виробництво і знешкодження твердих відходів, 

виробництво і використання електроенергії тощо), аналіз  

життєвого циклу продукції, методи побудови міжрегіональних, 

міждержавних та глобальних таблиць «витрати-випуск» з 

урахуванням екологічних чинників. 

Практичне застосування розроблених моделей та їх 

інформаційне наповнення реалізується з використанням  

відповідних систем еколого-економічного моніторингу та 

статистичних баз даних Статистичного відділу Організації 

Об’єднаних Націй, Євростату, Європейської агенції довкілля, 

національних статистичних інституцій.   

Подальший розвиток методу «витрати-випуск» у моделюванні 

еколого-економічної взаємодії в Україні пов'язаний з необхідністю 

уніфікації статистичних стандартів та приведення їх до міжнародних 

зразків, забезпечення належного еколого-економічного моніторингу, 

розв’язання проблем агрегування випуску продукції та забруднення, 

наповнення існуючих теоретичних моделей реальними даними та 

проведення експериментів з ними. 
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАННЯ  
КУРСУ ВАЛЮТНИХ ПАР РИНКУ ФОРЕКС  

 

У західній економічній науці протягом тривалого часу існували 
різні погляди щодо аналізу фінансових ринків. У результаті виникли 
абсолютно протилежні напрямки: фундаментальний та технічний 
аналіз. Фундаментальний аналіз, у більшості випадків, ґрунтується 
на традиційних теоріях, що пояснюють ринок. Представники цього 
напрямку в своїх рішеннях виходять зі стану економіки в цілому і 
припускають, що учасники ринку діють раціонально. Прихильники 
технічного аналізу керуються локальною поведінкою ринку. Технічний 
аналіз з самого початку формувався як певний досвід, отриманий 
емпіричним шляхом, і не мав чіткого теоретичного обґрунтування. 

Твердження про те, що ціни на акції слідують випадковому 
блуканню, призвело до появи моделі, в якій зміни цін на фондовому 
ринку еквівалентні броунівському руху. Так виникла гіпотеза 
ефективного ринку – гіпотеза, яка стверджує, що нова інформація 
одразу враховується в ціні. Тому неможливо сподіватись на 
отримання прибутків, орієнтуючись на будь-яку інформацію, тим 
більше на минулі ціни. На такому ринку усі активи є вірно 
оціненими, а ринкові ціни – справедливими, прогноз динаміки цін є 
неможливим, оскільки ціни фінансових активів незалежні, тобто 
минулі ціни не дозволяють передбачити майбутні. 

Відкриття, які були зроблені в точних науках на зламі третього 
тисячоліття, дозволили побачити ринок з іншого боку. Виявлення 
стійких процесів пояснило той феномен, що окремі методи 
технічного аналізу працюють та дають змогу здійснювати реальні 
прогнози. Розгляд фінансових ринків як просторових та часових 
фракталів розширив інструментарій технічного аналізу ринків. 

Альтернативою до гіпотези ефективного ринку стала гіпотеза 
фрактального фінансового ринку, яка пояснює факт існування на 
фінансовому ринку нелінійного стохастичного процесу. Цей процес 
у свою чергу є генератором процесу «довгої пам'яті» ринку, коли, 
здавалося б, при випадковому блуканні ціни, вона, однак, досить 
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тривалий час тримає в пам'яті свої минулі чисельні значення, і в 
процесі «випадкової» еволюції таки орієнтується на них. 

Спосіб для дослідження фрактальних часових рядів був 
запропонований Мандельбротом. Він базується на дослідженнях, 
проведених англійським дослідником Херстом, і носить назву R/S-
методу, що побудований на аналізі розмаху параметра і 
середньоквадратичного відхилення [1]. 

Херст показав, що більшість природних явищ підпадає під 
«зміщене випадкове блукання» – тренду з шумом. Вчений Е. Петерс 
запропонував розповсюдити цей метод і на ринках капіталу, для 
того, щоб визначити, чи є цінові ряди також «зміщеними 
випадковими блуканнями». 

Показник Херста (H) використовується для вимірювання 
впливу інформації на тимчасовий ряд даних і завжди коливається в 
діапазоні від 0 до 1. Якщо Н = 0,5, то можна зробити висновок про 
те, що ринок не має пам’яті, тобто учорашні ціни не впливають на 
сьогоднішні, а сьогоднішні не можуть вплинути на формування цін у 
майбутньому. Якщо 0 < H < 0,5, то ряд буде від’ємнокорельованим, 
тобто якщо спостерігалася тенденція зростання ряду в минулому, то 
варто очікувати надалі на його спадання. Якщо 0,5 < H < 1 - ряд буде 
додатнокорельованим або трендостійким. Тобто, якщо ряд зростає 
(спадає) в минулому, то ймовірно, що така сама тенденція 
збережеться протягом деякого часу в майбутньому [2]. 

На прикладі даних про щоденні коливання валютного курсу 
пар ринку Форекс EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD за 
період з січня 2007 року по квітень 2013 року було розраховано 
показники Херста H (EUR/USD) = 0,910218511, H (GBP/USD) = 
= 0,978312165, H (AUD/USD) = 0,942447006 та H (NZD/USD) = 
= 0,948078489. Усі отримані значення перевищують 0,5, що вказує на 
те, що попередня інформація продовжує впливати на формування цін 
сьогодні. Більше того, показники наближаються до одиниці, що 
свідчить про факт збереження тенденції спадання (зростання) в 
майбутньому, тобто збереження тренду. 

 
Література: 
1.  Новиков В.В. Математические модели фрактального  

поведения финансового рынка : монография / В.В. Новиков. – Одесса : 
Инвац, 2009. – 268 с. 

2.  Розвиток теорії хаосу і невизначеності на ринку капіталу 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/,4473/ 
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ  

ПРОСТОРОВО-СТРУКТУРНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ 

 

На даний час основним завданням державного управління є 

комплексний соціально-економічний розвиток, коли найважливіші 

аспекти – соціальний, економічний та демографічний будуть 

розглядатися у взаємозв’язку в рамках єдиної системи. Інакше 

кажучи, ринкова економіка повинна розвиватись в напрямку 

соціального розвитку з врахуванням політичного, культурного, 

екологічного та інших чинників. Рівень комплексності ринкової 

економіки полягає перш за все у взаємозв’язку та взаємовпливі усіх 

перерахованих вище компонент у регіональному розрізі. 

На цьому шляху важливими критеріями соціально-

економічного розвитку є показники диференціації населення за 

соціально-економічними групами, які відображають просторово-

структурну неоднорідність населення за доходами. В рамках 

реалізації системи моделей просторово-структурної диференціації 

грошових доходів населення виокремлено наступні модулі: 

Модуль І. Вибір форми функції розподілу грошових доходів 

населення. Зміну нерівності за доходами визначають за збільшенням 

або зменшенням її показників. Відомо, що показники нерівності є 

функціями характеристик розподілу доходів населення. Таким 

чином, зміна показників нерівності – це наслідок зміни 

характеристик розподілу, що, у свою чергу, обумовлює необхідність 

побудови та аналізу моделей розподілу доходів у соціально-

економічних системах. В класі статистичних моделей розподілу 

доходів розглянуто і реалізовано однорідні та гетерогенні кінетичні 

моделі розподілу доходів, які є модифікаціями випадкової моделі 

обміну [1]. Даний тип моделей базується на гіпотезі, що доходи є 

статичними і доходи не збільшуються, й реалізується на основі 

використання розподілу Больцмана-Гіббса або гамма-розподілу. 
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Другим є клас моделей зі стохастичним зростанням доходів 

населення, де сукупна величина доходів у соціально-економічній 

системі може змінюватися з часом. Дані моделі описують розподіл як 

керований потік доходів на основі стохастичної агент-орієнтованої 

GLV-моделі або узагальненої моделі Лотки-Вольтерра. 

Модуль ІІ. Статистичні показники диференціації доходів 

населення. Для оцінки диференціації просторово-структурного 

розподілу грошових доходів населення використано коефіцієнти 

фондів, загальний і часткові коефіцієнти Джині. Декомпозиція 

статистичних показників диференціації доходів населення за 

джерелами формування доходів у просторовому розрізі дозволила 

оцінити внесок кожного з них у рівень і динаміку даних показників, 

що необхідно при розробці соціально-економічної політики в галузі 

формування грошових доходів населення. 

Модуль ІІІ. Встановлення взаємозв’язку між рівнем 

диференціації грошових доходів населення і економічним 

зростанням. Визнання нерівності в розподілі доходів населення 

вимагає створення об’єктивної системи їх перерозподілу. Характер 

досліджуваної проблеми все ще не набув належної всебічної уваги, 

особливо у вимірі соціального порівняння, яке розглянуто в 

контексті взаємозв’язку між нерівністю доходів та економічним 

зростанням і полягає в тому, що корисність економічних агентів 

залежить не від абсолютного рівня споживання, а від того, як він 

співвідноситься з рівнем споживання референтної групи. Для 

вирішення даного завдання використано комплекс каскадних 

моделей (з висхідним та двостороннім порівнянням), суть яких 

полягає в тому, що доходи економічних агентів порівнюються із 

доходами їх найближчих «сусідів» за ієрархічними рівнями доходів 

замість того, щоб орієнтуватися на середній рівень споживання або 

своє місце у всьому розподілі доходів [2]. Такий підхід соціального 

порівняння дозволяє не тільки описувати взаємозв’язки між 

референтними групами населення за рівнем доходів та можливість 

переходу з однієї групи в іншу (мобільність за доходами), а також 

характеризувати зв’язок між нерівністю та мобільністю за доходами 

з економічним зростанням. Моделі каскадних переваг з висхідним та 

двостороннім порівнянням у вигляді набору часткових та сукупного 

ефектів споживання дозволяють формувати сценарії перерозподілу 

доходів населення в соціально-економічних системах. 
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Модуль IV. Вирівнювання просторово-структурних 

диспропорцій соціально-економічного розвитку. Важливим 

напрямком покращення і підвищення наукового обґрунтування 

прогнозування грошових доходів населення є застосування 

аналітичних і прогнозних розробок з використанням економіко-

математичних моделей. Як наголошується в [3], на даний час моделі 

та методи регресійно-кореляційного типу поступилися більш 

складним комплексним моделям, серед яких особливу групу 

складають моделі адаптивного типу, що дозволяють точніше 

відобразити прогнозні тенденції завдяки пристосуванню в процесі 

надходження нових даних. Особливої актуальності такі можливості 

моделювання набувають в умовах формування несприятливих 

тенденцій підвищення нерівності розподілу доходів населення та 

одночасного економічного зростання економіки в цілому, не можуть 

бути пояснені в умовах традиційної методології і організації 

прогнозування. Останнє обумовлено недостатньою орієнтацією 

показників соціального-економічного розвитку загалом і рівня 

доходів населення зокрема на вирішення задач його соціального 

захисту. Тому розглядається прогнозна модель дифузії грошових 

доходів населення з урахуванням процесів висхідного, низхідного та 

нейтрального порівняння та стохастичних процесів розвитку 

просторової структури формування грошових доходів. Математичне 

моделювання просторового розподілу грошових доходів населення 

за допомогою гравітаційних моделей дає можливість одержати 

загальне уявлення про реальні просторові соціально-економічні 

процеси, визначення просторової структури джерел отримання 

грошових доходів та прогнозування модифікацій такої структури на 

основі аналізу її імовірнісних характеристик [4]. 

У комплексі всі запропоновані моделі дозволяють не тільки 

встановлювати нові стаціонарні розподіли грошових доходів 

населення в просторово-структурному розрізі, але й прораховувати 

(прогнозувати) такі, що ведуть до бажаного розподілу: мало бідних, 

мало дуже багатих, основна частина населення – це середній клас. 

Вони є концептуальною основою щодо вироблення стратегій 

гармонійного розвитку країни у вирішенні наступних 

загальнодержавних питань: 

 чіткого формулювання соціальних пріоритетів; 
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 аналізу ефективності національних соціальних проектів, за 

необхідності проведення їх корекції та постійного моніторингу; 

 забезпечення базової соціальної захищеності як елементу 

політики держави у виправленні негативних соціальних наслідків 

трансформації економіки (соціальної поляризації); 

 забезпечення економічного зростання та одночасного 

поліпшення якості життя; 

 вирівнювання диспропорцій соціально-економічного 

розвитку регіонів. 

Таким чином, запропоновано концептуальний підхід до 

моделювання просторово-структурної диференціації грошових 

доходів населення, реалізація якого у світлі сучасних пріоритетів 

соціально-економічного розвитку постіндустріальних спільнот, 

орієнтації на найповніше використання трудового потенціалу з 

одночасним зниженням нерівності завдяки гнучкій податковій 

політиці, раціональним соціальним трансфертам, забезпеченню 

гідного рівня оплати праці дозволить розглядати соціальну політику 

як спосіб забезпечення відтворення людського капіталу, а також як 

інструмент забезпечення економічного зростання. 
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Починаючи з самого початку виникнення економічної науки, 

багато авторів пропонували своє бачення оптимального 

співвідношення участі державного і приватного секторів в управлінні 

економікою. Однак, незважаючи на різноманітність підходів 

представників різних наукових шкіл, які часто були діаметрально 

протилежними, всі вони розглядали проблему визначення ступеня 

державного регулювання економіки, його впливу на приватний 

сектор. Тобто – розглядали державний і приватний сектори як 

антагоністів. І лише у другій половині ХХ ст. з’явилися перші наукові 

концепції саме співпраці держави і бізнесу, які вилилися у державно-

приватне партнерство (ДПП). Нижче ми розглянемо основні теорії, 

які стосуються безпосередньо державно-приватного партнерства. 

Агентська теорія: інакше називається теорією основного 

агента. Дана теорія формалізує припущення про розподіл прав 

власності та інформації у вигляді фіксованих контрактів, які 

визначають організації. Теорія стверджує, що керівники контрактів 

повинні вирішувати два основні завдання в процесі вибору і 

управління агентами: по-перше, вони повинні вибирати кращих 

агентів, службовців або підрядників, і створити такі стимули для них, 

аби вони вчиняли так, як це вигідно замовникові. По-друге, вони 

повинні контролювати поведінку своїх агентів і гарантувати, що ті 

виступають за узгодженням з головною організацією.  

Теорія транзакційних витрат, зосереджуючись на контрактах, 

розглядає інтереси сторін, які намагаються брати участь в процесі як 

укладання і визначення умов контракту, так і їх виконання. Простіше 

кажучи, контракт повинен брати до уваги всі витрати, пов'язані з 

укладанням контракту, у тому числі особисті або соціальні. Процес 

укладання контракту може бути дуже дорогим в цьому плані, він 

включає не лише вартість підготовки, оформлення, контролю, 

реалізації контракту, ризики основного агента, але також включає 

витрати на ведення переговорів.  
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Ще однією теорією, яка розглядає партнерські відносини 
державного і приватного секторів, є теорія операційних витрат. За 
твердженням американських дослідників Коаса і Вільямсона, 
операційні витрати грають критичну роль для діяльності 
підприємств. Операційні витрати обумовлені витратами на пошук 
компаньйонів за контрактом, вартістю переговорів і оформлення 
контракту, а також залежать від витрат на управління і здійснення 
контракту, який є центральною ланкою теорії операційних витрат. 
Рішення про здійснення будь-якої економічної операції на ринку 
залежить від повної вартості (операційна вартість + витрати виробництва).  

Сучасна теорія неповних контрактів говорить про те, що у 
багатьох економічних взаєминах зустрічаються випадки, коли наявні 
чинники, які, можливо, впливають на договірні взаємовідносини, але 
не беруться до уваги в контракті. Є декілька причин існування 
неповного контракту. По-перше, вартість аналізу і формулювання 
специфічних пропозицій для покриття маловірогідних випадків 
перевищують ймовірну вигоду. Друга причина – нездатність або 
небажання учасників контракту і третіх сторін визначати специфічні 
змінні, які можуть спостерігатися у контракті. По-третє, в деяких 
випадках важко або навіть неможливо визначити вірогідність певних 
подій і узгодити позиції контракту з настанням цих подій. Тому 
контракти зазвичай включають лише обмежену кількість змінних – 
найголовніші або ті, які легше піддаються виміру. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо наступне. З початку  
90-х років ХХ ст., після появи і реалізації перших проектів державно-
приватного партнерства, виникла необхідність теоретичного 
осмислення інтересів, мотивів, факторів і можливостей співпраці 
держави та бізнесу у формі державно-приватного партнерства. 
Сучасні теорії ДПП охоплюють основні принципи даного виду 
економічної діяльності. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 

РОЗВИТКУ МІСТА 

 

Муніципальний маркетинг у рамках соціально-етичної 

концепції несе значне етичне та відповідальне навантаження та 

формує основи громадянського суспільства як особливо якісного 

стану суспільства, заснованого на розвинутих формах 

самоорганізації та саморегулювання.  

Починаючи з соціально-етичної концепції, муніципальний 

маркетинг базується на плануванні, розробці і впровадженні 

маркетингових програм, процесів і заходів з урахуванням їх широти  

і взаємозалежності. Сучасний підхід у муніципальному маркетингу – 

це підхід, в якому робиться спроба визнати і збалансувати різні 

компетенції і складності маркетингової діяльності на рівні міста. 

Динаміка розвитку міста як системи взаємопов'язаних складових 

(соціальної, економічної, екологічної та культурної), може бути 

представлена у вигляді системи звичайних диференціальних  

рівнянь (1): 
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де        , , ,S t E t L t K t  – функціональні «коефіцієнти», що описують 

соціальну, економічну, екологічну та культурну компоненти в 

організації міста як об’єкта дослідження;  
 dS t
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        , , , ,Ef t S t E t L t K t ,     , ,Lf t E t L t ,       , , ,Kf t S t E t K t  – 
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деякі функції, що відображують динаміку взаємного впливу змінних 

моделі (соціальної, економічної, екологічної та культурної 

компоненти).  

Для розв’язання системи (1) її потрібно доповнити 

початковими даними        0 0 0 00 , 0 , 0 , 0S t S E t E L t L K t K        
 

       0 0 0 00 , 0 , 0 , 0S t S E t E L t L K t K        . В такій постановці отримуємо задачу Коші. 

Розвиток міста здійснюється під впливом відповідних 

параметрів управління (якість муніципального управління 

(доступність, дієвість, економічність, якість, співвідношення 

результатів і витрат, гнучкість, задоволеність роботою, 

впровадження інновацій, рівень сервісу), якість життя (якість 

населення; якість проживання; якість функціонування; якість 

дозвілля та відпочинку), інвестиційного та підприємницького 

клімату (активність, безпека ведення бізнесу, ресурси, міські 

програми підтримки бізнесу та інвестицій), якості умов перебування 

(туристичні та рекреаційні продукти, імідж, безпека). 

Задаючи конкретний управлінський вплив, будемо отримувати 

конкретні процеси зміни станів системи або конкретні траєкторії 

системи. Вибір параметрів керування   1( ( ),..., ( ))ru t u t u t , як 

правило, відбувається в умовах обмеженості ресурсів керування, 

тобто  u t U , де  U t
 
– задана множина. 

Допустиме управління в парі з допустимою фазовою 

траєкторією системи утворюють відповідний допустимий процес. 

Множина допустимих процесів, як правило, достатньо широка, тому 

для досягнення мети управління динамічними системами із множини 

допустимих процесів потрібно вибрати такий процес, який у деякому 

розумінні є «найкращим» або оптимальним. Для вибору 

оптимального управління та відповідної оптимальної траєкторії, що є 

складовими оптимального процесу, необхідно мати критерій 

ефективності («якості») допустимих процесів (наприклад, для 

економічної складової – обсяг інвестицій в основний капітал, обсяг 

податкових надходжень, рівень покриття видатків міського бюджету 

власними коштами, вартість мінімального споживчого кошика, 

вартість «туристичного кошика»; для соціальної складової – баланс 

міграційних потоків, рівень освіченості населення (довузівської, 

вузівської, післявузівської), введення в експлуатацію загальної площі 
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житла, рівень забезпеченості соціальною інфраструктурою; для 

екологічної складової – темпи зростання (зменшення) викидів 

забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел 

забруднення; для культурної складової – рівень охопленості 

населення міста закладами культури, відвідуваність музеїв, виставок, 

креативний потенціал міста тощо). 

Цей критерій полягає у максимізації (чи мінімізації) деякого 

функціонала Ф  (числової функції, заданої на векторному просторі), 

залежного як від управління, так і від траєкторії руху системи 

(оскільки траєкторія повністю визначається вибором управління, то 

часто цільовий функціонал вважають залежним лише від управління 

( )u t ). Прийнято використовувати функціонали трьох типів: 

інтегральний термальний та змішаний, використовуючи які 

отримуємо задачу Лагранжа, Майєра та Больца відповідно [1, с.33].  

Використовуючи рівняння динаміки міста (1), обмеження на 

керування  u t U , а також змішаний функціонал Больца, здійснимо 

математичну постановку достатньо загальної задачі оптимального 

управління містом у вигляді (2): 
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 (2) 

Розв’язок задачі (2) оптимального управління динамічною 

системою розвитку міста за моделлю «Комфортне місто» 

забезпечить бажану траєкторію розвитку міста в рамках соціально-

етичної концепції муніципального маркетингу. 
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ВПЛИВ ДИНАМІКИ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ 

ГОСПОДАРСТВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У теперішніх мінливих економічних реаліях суттєво 

активізувалися процеси впровадження інформаційних технологій 

(ІТ) у всі підсистеми і ланки територіальної організації (ТО) 

господарства усіх ієрархічних рівнів. Дослідження впливу такого 

чинника як інформаційні технології вимагає особливої уваги, 

оскільки науково-технічна революція, яка надзвичайно активізувала 

розвиток нових видів економічної діяльності та застосування нових 

технологій, зумовила трансформацію структур практично всіх сфер 

суспільства, активно впливаючи на організацію територіальних 

суспільних систем. 

В умовах сучасної кризи відбуваються такі деформації в 

процесах інвестування регіональних економік, які можуть 

зумовлювати кардинальні зміни у ТО господарства того чи іншого 

регіону. На сучасному етапі трансформація ТО господарства регіону 

найактивніше здійснюється під впливом інтелектуалізації 

соціального та економічного життя [3]. Динаміку основних 

компонентів інтелектуального потенціалу Чернівецької області 

запропоновано на рис. 1. Чинниками обрано: 1 група (економічні) – 

темпи приросту доходів підприємств від надання послуг кабельного 

телебачення, темпи скорочення доходів підприємств від надання 

послуг стільникового зв’язку, темпи приросту доходів підприємств 

від надання послуг доступу до Інтернету, темпи приросту доходів 

підприємств від надання послуг проводового мовлення, темпи 

приросту доходів підприємств від надання послуг комп’ютерного 

зв’язку, темпи приросту обсягів реалізованих послуг за видом 

економічної діяльності «дослідження і розробка»; 2 група 

(структурні) – темпи скорочення впровадження нових прогресивних 

технологічних процесів у промисловості області, темпи приросту 

обсягів реалізованих послуг за видом економічної діяльності 

«діяльність у сфері інформатизації», темпи приросту програмного 
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забезпечення у товарній структурі оптового товарообігу області, 

темпи приросту мережі навчальних закладів області; 3 група 

(технологічні) – темпи приросту парку обчислювальної техніки в 

області.  

 

 

 

1 – темпи скорочення 

впровадження нових прогресивних 

технологічних процесів у 

промисловості області (-61% – 1 

бал); 2 – темпи скорочення 

доходів підприємств від надання 

послуг стільникового зв’язку  

(-46% – 1 бал); 3 – темпи 

приросту мережі навчальних 

закладів області (0,97% –  

2 бали); 4 – темпи приросту 

доходів підприємств від надання 

послуг кабельного телебачення 

(139% – 3 бали); 5 – темпи 

приросту обсягів реалізованих 

послуг за видом економічної 

діяльності «дослідження і 

розробка» (223% – 3 бали); 

6 – темпи приросту парку обчислювальної техніки в області (331% – 3 бали);  

7 – темпи приросту обсягів реалізованих послуг за видом економічної діяльності 

«діяльність у сфері інформатизації» (400% – 3 бали); 8 – темпи приросту 

програмного забезпечення у товарній структурі оптового товарообігу області 

(500% – 4 бали); 9 – темпи приросту доходів підприємств від надання  

послуг доступу до Інтернету (608% – 4 бали); 10 – темпи приросту доходів 

підприємств від надання послуг проводового мовлення (691% – 4 бали);  

11 – темпи приросту доходів підприємств від надання послуг комп’ютерного 

зв’язку (66341% – 14 балів). 

Рис. 1. Рейтинг впливовості окремих компонентів інтелектуального 

потенціалу Чернівецької області на ТО її господарства 
 

Встановлено, що на трансформацію ТО господарства регіону 

винятковий вплив здійснюють інвестиції та інновації в інформаційні 

технології [2]. Методика бальної оцінки впливу окремих 

інноваційних чинників, яка базувалася на обрахуванні темпів зміни 

(приросту чи скорочення) показників, дозволила сформувати рейтинг 

впливовості окремих компонентів інтелектуального потенціалу на 

трансформацію ТО господарства регіону. 
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Отриманий рейтинг впливовості окремих компонентів 

інтелектуального потенціалу Чернівецької області на ТО її 

господарства відображає сформовані вектори зростання, врахування 

та використання яких дає можливість встановити пріоритети 

розвитку напрямків економічної діяльності, що пов’язані з розвитком 

ІТ в регіоні, які у найближчій перспективі створять майданчик для 

більш рівномірного розвитку складових елементів територіальної 

організації регіону, покращуючи умови для проживання, економічної 

діяльності, ведення бізнесу окремих територій, і у перспективі 

сприятимуть реалізації комплексних проектів розвитку тих 

територіальних утворень, які до цього вважались непривабливими. 

Для здійснення корегування зазначених показників з урахуванням 

регіонального розрізу необхідною є зміна системи збору, обробки та 

подачі інформації на основі сучасних баз даних, яка дозволить 

оперативно, об’єктивно і прозоро спрямувати інформаційні потоки 

відповідно до потреб користувачів [1]. 

Таким чином, впровадження ІТ зумовлює трансформаційні 

зміни у структурі територіальної організації господарства 

Чернівецької області, збільшуючи можливості для розвитку 

традиційних секторів (промисловість, сільське господарство, сфера 

послуг), перспективних сегментів (географічні інформаційні 

системи, наукомістке виробництво, логістика, прогнозування, 

дослідження кон’юнктури регіональних ринків, інформатизація 

системи підтримки прийняття управлінських рішень, комп’ютерного 

зв’язку, послуг доступу до Інтернету, виробництво програмного 

забезпечення тощо) та інфраструктури інформаційного суспільства 

задля сталого розвитку регіону. 
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РИНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ  
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ 
 

Трансформаційні перетворення українських підприємств, що 
зумовлені ринковими реформами та глобалізаційними процесами, 
набувають особливого характеру у зв’язку зі вступом України до 
СОТ. Велика кількість українських підприємств стає власністю 
транснаціональних компаній або активно залучає іноземний капітал 
як інвестиції. Це зумовлює і певну зміну підходів до управління 
підприємством, характерних західним менеджерам. Зокрема, в 
значній мірі це стосується впровадження і використання сучасних 
інформаційних систем і технологій. 

Український ринок інформаційних технологій на сьогодні 
переживає справжній бум. Підвищення інформатизації суспільства, 
зростання технологічних можливостей, ускладнення структури 
управління вимагає від українських компаній приділяти все більшу 
увагу інформатизації бізнесу. Зростання попиту в даному сегменті 
дозволяє компаніям-постачальникам на ринку IT збільшувати обсяги 
діяльності [1, 2]. 

Ринок інформаційно-телекомунікаційних технологій в Україні 
розвивається найвищими темпами. Більша його частина припадає на 
телекомунікаційні послуги – майже 56%. Близько 25% коштів із 
загального обсягу були витрачені в минулому році на ІТ-послуги. 
Частка витрат на апаратно-технічне забезпечення склала близько 
15%. Мінімальний показник 4% склали витрати на програмне 
забезпечення. За прогнозами, в 2013 р. в структурі інвестицій 
збережеться аналогічна ситуація [3, 4]. 

Різницю між завданнями, які вирішуються в ERP-системах у 
країнах заходу та Україні, можна порівняти із заповненим 
пасажирським транспортом: ті пасажири, які перебувають всередині, 
бажають отримати якомога комфортабельніше місце, а ті, які зовні, – 
зайти принаймі на першу сходинку. З початку 2008 до кінця 
2010 року український ІТ-ринок переживав найбільш складні часи. 
Вендори та консалтингові компанії давали значні знижки, 
пропонували привабливі опції замовлення та оплати в кредит, однак 
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знайти нових клієнтів для впровадження ERP було надзвичайно 
важко. Як результат, досліджуваний сектор у грошовому виразі 
зменшився на 70%. Згідно з аналізом результатів досліджень, зараз – 
період для відновлення ІТ-сфери. Динаміка розвитку українського 
ринку ERP зображена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Динаміка ураїнського ринку ERP-систем [5, 6] 

 

Отже, в межах даної наукової праці розглянуто тенденції 
розвитку українського ІТ-ринку. Головна увага приділена дослідженню 
інформаційних систем управління ресурсами підприємства. Виявлено 
основні характеристики українського ІТ-ринку та запропоновані 
стратегії виходу на вищевказані ринки з мінімальними ризиками. 
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ENVIRONMENTAL ECONOMICS: BASIC STUDIES 

 

Environmental and resource problems result from the use of 

ecological systems for socioeconomic production and consumption 

activities These problems can be seen as discrepancies between demand 

for goods and services end their supply by ecological systems. This Is 

primarily an economic viewpoint It Is argued that explicit economic 

objectives are not met by the resource flows and environmental services. 

Reasoning from this point of view, economic analyses seem to be most 

appropriate to contribute to the solution of these problems. 

On the other hand, however, the degraded state of the natural 

environment can be regarded as the primary problem. I.e., the fact that 

nature conservation objectives are not being achieved, From this point of 

view, ecological analyses seem to be the ones most urgently needed to 

solve the problems. 

These two viewpoints illustrate that environmental and resource 

problems generally have at least an economic and an ecological side. 

Economic activities are characterized by social and psychological factors, 

by the law, institutions, politics, and technology. This Implies that 

environmental and resource problems also have these characteristics 

Ecological systems ore of course very much governed by the laws of 

physics, chemistry, and geology Therefore, environmental and resource 

problems have el so physicochemical and geological aspects. 

Apparently, looking at a particular problem, one may rightly focus 

on either the economic, or the ecological aspects in case the problem and 

Its side effects are restricted to a local scale and short period of time. If a 

problem is widespread but has a short life span, a monodisciplinary 

approach may still be sufficient, since factors which are exogenous to 

such problems can be assumed to be constant for that period while the 

time Is too short for feedback and synergistic effects to develop. If, 

however, a lone-term problem is at hand, a multdisciplinary approach 

would seem to be much more appropriate. As time proceeds, exogenous 

factors generally do not remain constant, and feedbacks and synergistic 

processes will develop. 
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The conclusion from this short discourse may be that, although 

resource and environmental quality problems are often considered to be 

short term and local, and therefore purely economic or ecological 

problems, they are economic-ecological problems in the long run. 

If this deductive reasoning is extended to a particular type of 

instruments used to analyse and solve scientific and policy problems, i.e. 

conceptual and mathematical models, it would seem that short-term 

analyses of environmental and resource problems may be conducted with 

monodlsciplinary models, while long-term analyses require models which 

Include both the economic actors and activities and the ocologl- cal 

components and processes. Models which comply with this requirement 

would justly be called economic-ecological models. 

The growing awareness of environmental problems has stimulated 

much research in economics and ecology over the last two decades. At the 

same time, both in economics and in ecology mathematical modeling 

approaches have increasingly become more important. The pioneer work 

of Lotka (1920) and Volterra (1931) in population ecology, of Lindeman 

(1942) at the ecosystem level, and of Tinbergen (1956) in economics,  

has been followed by extensive efforts to obtain more insight into  

the complexities of the real world by means of statistical, econometric, 

simulation, and analytical modeling techniques. In the last  

15 years academic researchers as well as policy analysts became 

increasingly aware of the limitations of monodisciplinary modeling.  

A series of attempts was undertaken which aimed at the improvement of 

the existing models. 

In the 1960s studies on environmental and resource economics 

started to be published (Barnett and Morse, 1963; Ridker, 1967; Kneese et 

at., 1969). In the 1970s both these new subdisciplines of economics 

proliferated (Maler, 1974; Krutilla and Fisher. 1975; Pearce. 1976; 

Nijkamp, 1977; Kneese. 1977). 

Special attention to the relationship between economic growth and 

environmental constraints and impacts was given by Barkley and Seckler 

(1972), and Hueting (1974). The economics of pollution effects, 

environmental damage, improvement, and control was addressed by  

Victor (1972), Maler and Wyzga (1976), Smith (1976)  

and Freeman (1979). 

Resource economics in the 1970s has concentrated on minerals and 

fuel resources, the so-called nonrenewables (Herfindahl and Kneese, 
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1974; Pearce. 1975; Pearce and Walter. 1977). Renewable resource 

economics has received most 01 its attention under traditional names such 

as agricultural, forestry, and fisheries economics (Cirlacy-Wanlrup, 1968; 

Fisher, 1977; Smith, 1978). Several books wеrе published in these areas 

calling for renewed attention to the problems of depleting stocks and 

especially to the problems In developing countries (Dasmon, 1973; 

Hufachmidt and Hyman, 1982). In the latter part of the 1970s and early 

1960s resource end environmental economics were dealt with in a single 

context by Smith (1976), Ayres (1978), Fisher (1980) and Hufschmidt  

and Hymen (1982). 

On the other side, the development of ecological theory  

end methods for the analysis of impacts of and constraints for 

socioeconomic activities has followed a similar dichotomy. 

Environmental biology has become an established field dealing mainly 

with pollution aspects, both eutrophication and ecotoxicology (Jergensen, 

1979; Van Steenkiste. 1978; Rineldi, 1982) and resource ecology has 

focused on renewable resources such as harvestable plant and animal 

populations in forestry and fisheries respectively (Watt, 1968; May, 1978; 

Holling, 1978). 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ SOFT COMPUTING ДЛЯ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ 

СТРУКТУРИ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ 

 

Існуюча соціально-економічна ситуація вимагає 

переосмислення акцентів і пріоритетів у політиці розвитку територій, 

її гармонізації з концепцією переходу України на інноваційно-

інвестиційну модель сталого розвитку. Регіональне управління вже 

давно «пересижує» в славнозвісній точці біфуркації – коли потрібно 

міняти існуючі парадигми та вдосконалювати математичні методи 

аби відповідати вимогам часу. 

В роботі розроблено новий метод побудови стратегічного 

управління регіоном на основі SoftComputing, який на відміну від 

класичних підходів, що використовують експертний аналіз, дозволяє 

максимізувати економічний ефект та провести кількісний аналіз 

запропонованої стратегії. 

Метод складається з наступних кроків.  

Крок 1. Побудова регресійних моделей. На початковому етапі 

проводиться регресійний аналіз, що дозволяє встановити 

функціональну взаємозалежність між видами економічної діяльності 

ix  та провести аналіз чутливості. 

Крок 2. На цьому етапі проводиться аналіз типу «Що-якщо», 

при якому значення складових ix  фіксуються на показниках 

останнього року та почергово змінюються вхідні показники. При 

цьому досліджується зміна вихідного показника як в абсолютних, так 

і відносних величинах. Такий аналіз дозволяє побудувати класичну 

тактику розвитку на один період часу, що виступає як еталон для 

перевірки. Також будуються трендові моделі, що теж розглядаються 

як еталон для порівняння розроблених стратегій розвитку. 

Крок 3. Побудова нейронної мережі Хопфілда. Було показано, 

що у випадку тісних кореляційних зв’язків між видами економічної 
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діяльності, система може бути представлена у вигляді нейронної 

мережі зі зворотними зв’язками Хопфілда. Математично вона 

представляє собою систему ітераційних лінійних функцій  

  1 ii i T TX X X W B      , 

де iX  – вектор першого прошарку для і-ї ітерації, iX  – вектор 

зовнішнього впливу, iW  та iB  коефіцієнти лінійної регресії, що 

пов’язують види економічної діяльності.  

Крок 4. Побудова стратегії розвитку. На цьому етапі 

розглядається серія оптимізаційних задач, що дозволяють 

оптимізувати різні стратегії розвитку. В якості цільової функції 

виступаєсумарна додана вартість на останньому кроці ітерації: 

  
1

max,
n m

j
j

x


  

де n  – кількість видів економічної діяльності, m  – період погнозу. 

Ці задачі оптимізації, за рахунок ітераційних розрахунків 

векторів iX , відносяться до задач нелінійного програмування. Тому 

генетичний алгоритм використовувався для знаходження 

початкового наближення оптимального розв’язку, яке далі 

уточнювалось класичним методом зведеного градієнта. 

На прикладі Чернівецької області було доведено, що ця 

економічна система не є самоорганізована та потребує ефективного 

державного управління. При не оптимально обраній стратегії 

управління регіоном, в системі спостерігатимуться неконтрольовані 

коливання, що можуть призвести до економічної кризи та «колапсу» 

економіки системи. 

Розроблені математичні моделі оптимізації побудови стратегій 

3-х типів та кількісно досліджена їх ефективність. Було доведено, що 

найбільш ефективною виявилась динамічна стратегія управління з 

максимізацією цільової функції в кінці досліджуваного періоду. 

Встановлено, що державне управління, яке базується на науково-

обґрунтованому кількісному підході з використанням передових 

математичних моделей SoftComputing, дозволяє побудувати міцний 

економічний фундамент, що буде основою для подальшого стрімкого 

зростання економіки регіону. 
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СТІЙКІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ З УРАХУВАННЯМ 

ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

В останні десятиліття державний борг та тіньова економіка 

стали критичними проблемами як для розвинутих країн, так і країн, 

що розвиваються. Оскільки кожного року спостерігається тенденція 

до зростання обсягів тіньової економіки, то політики стали дедалі 

більше турбуватися про стабільність макроекономічних показників. 

Тіньова економічна діяльність складає значну частину від всієї 

економічної діяльності як у всьому світі, так і в Україні зокрема [1]. 

Державний борг можна розглядати як друге важливе питання, 

вирішення якого стоїть на порядку денному в урядах багатьох країн. 

Повернення державного боргу та зростання державних витрат 

збільшують масштаби проблеми у низькорозвинутих країнах. 

У таблиці 1 відображено інформацію з оцінками рівня тіньової 

економіки, а також рівень ВВП України без урахування і з 

урахуванням рівня тіньової економіки. 
Таблиця 1.  

Розмір тіньової економіки в України і перерахунок реалізованих ВНП даних 
 

Роки 
Обсяг тіньової економіки  

(у відсотках від ВВП) 

Офіційний ВВП  

(млн грн) 

Офіційний + тіньовий 

ВВП (млн грн) 

2000 52,2 170070 258846,5 

2001 51,4 204190 309143,7 

2002 50,8 225810 340521,5 

2003 49,7 267344 400214 

2004 48,8 345113 513528,1 

2005 47,8 441452 652466,1 

2006 47,3 544153 801537,4 

2007 46,8 720731 1058033 

2008 46,2 948056 1386058 

2009 46,2 913345 1335310 

2010 45,1 1082569 1570808 

2011 44,6 1302079 1882806 
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Рівень тіньової економіки виступає як мультиплікатор 

негативних наслідків високої заборгованості на державному рівні. 

Причинами поглиблення боргової проблеми є високі процентні 

ставки і умови запозичення. Для вирішення проблеми забезпечення 

повернення державного боргу уряди держав вважають за краще 

посилювати податково-бюджетну політику. Як правило, такий шлях 

вирішення проблеми призводить до збільшення податкового 

навантаження в періоди погашення державного боргу. Це стає 

причиною того, що дедалі більше платників податків повинні 

переносити свою економічну діяльність у тінь. Таким чином, 

податкові реформи реалізуються з метою збільшення податкових 

надходжень і викликають зростання обсягів тіньової економіки. Як 

наслідок, зусилля уряду з метою зменшення заборгованості і 

погашення боргу насправді знижують фінансові надходження та 

забезпечення уряду необхідними ресурсами.  

Реальним вирішенням проблеми державного боргу є детінізація 

економічних відносин. Досягнення урядом успіху в цьому питанні 

дозволить зменшити розмір боргу. Кількісну оцінку впливу 

детінізації варто провести на основі показників, розроблених, 

зокрема, в роботах [2] та [3]. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ БІЗНЕС-ДОДАТКІВ  

НА БАЗІ ОС ANDROID 

 

На сьогодні портативні комп’ютери надають користувачам 

можливість доступу до них у будь-який час і будь-де. Паралельно з 

еволюцією комп’ютерної техніки розвиваються мобільні пристрої, 

які трансформуються в комп’ютерні платформи. З розвитком 

технологій мобільні телефони вже давно не використовуються тільки 

для розмов, а дозволяють виконувати широкий спектр комп’ютерних 

завдань загального профілю.  

Ця нова тенденція відкриває доступ до мобільних пристроїв 

для традиційних мов програмування, завдяки чому діапазон 

застосування мобільних додатків і їх частка на ринку зростають. 

Кишенькові портативні комп’ютери, смартфони та планшети все 

більше проникають в корпоративне середовище і перетворюються 

для багатьох керівників і співробітників з особистого мобільного 

пристрою в робочий інструмент. На даному етапі розвитку техніки і 

технологій за допомогою мобільних пристроїв здійснюється 

автоматизація бізнес-функцій та процесів у багатьох напрямках, 

серед яких: банківські операції, електронний документообіг, доступ 

до певних функцій ERP-систем. 

Платформа Android реалізує ідею адаптації програм загального 

призначення до мобільних пристроїв. Це багатостороння платформа, 

що являє собою програмний стек операційної системи на основі 

Linux, призначений для управління пристроями, пам’яттю і 

процесами. У бібліотеках Android містяться функції, пов’язані з 

телефонією, відео, графікою, програмуванням користувацьких 

інтерфейсів і деякими іншими можливостями мобільного пристрою. 

Ця платформа має якості повноцінного фреймворку для локального 

комп’ютера та дозволяє писати для цього фреймворку програми на 

Java, надаючи розробникам комплект інструментів Android SDK. 

Даний інструмент забезпечує відкритий доступ до більшості 
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бібліотек класів, використовуваних на локальному комп’ютері або 

сервері, в тому числі до реляційної бази даних [1]. 

Використання Android як платформи для створення бізнес-

додатків забезпечує мобільну підтримку ключових напрямків 

діяльності підприємства. Операційна система Android має 

особливості та можливості, притаманні тільки їй: 

 Google Map. Застосування сервісу Google Map for Mobile 

дозволяє компаніям використовувати всю потужність карт від 

Google; 

 Фонові служби дозволяють створювати додатки, які реалізують 

подієво-орієнтовану модель, працюючи непомітно для користувача, 

доки він використовує інші програми або взагалі не використовує 

телефон, наприклад, відстеження котирувань валют і акцій; 

 Android дозволяє додаткам обмінюватися повідомленнями, 

спільно обробляти дані і надавати загальний доступ до них, а також 

використовувати ці механізми для управління даними і 

функціональними можливостями додатків, вбудованих в Android. 

Для зниження ризику використання такої «стратегії відкритості» всі 

процеси, сховища даних і файли закриті від зовнішнього доступу, 

якщо тільки це не дозволено за допомогою системи управління 

ресурсами і повноваженнями; 

 Всі додатки в системі мають рівний статус, Android не 

виділяє вбудовані додатки серед додатків, розроблених сторонніми 

розробниками. Це надає програмістам (і користувачам) безпрецедентні 

можливості по зміні функціональних можливостей пристроїв, тому 

що вони можуть заміняти будь-які вбудовані додатки альтернативними, 

мають у підсумку той же доступ до системних даними і устаткуванню. 

Особливістю Android є її швидка адаптація до змін, що 

забезпечує використання інноваційних технологій для бізнес-

додатків [2]. Наявні переваги операційної системи Android та 

зручність використання мобільних бізнес-додатків обумовлюють 

актуальність їх розробки.  
 

Література: 

1.  Хащими С., Коматинени С., Маклин Д. Разработка приложений 

для Android. – С. – П. : Питер, 2011. – 736 с. 

2.  Варакин М.В. Разработка мобильных приложений под Android. – 

М. : Специалист, 2012. – 128 с. 
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ВЗАЄМОДІЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Сьогодні тіньова економіка притаманна усім видам 

економічної діяльності. Вона перебуває у безперервному розвитку, 

пристосовується до змін в оподаткуванні та регулюванні 

економічних процесів, що відбуваються в державі, створює значні 

стимули для відпливу ресурсів та робочої сили з офіційного сектора. 

Подолання «тінізації» економіки було і залишається однією з 

найгостріших проблем сучасного соціально-економічного життя 

країни, без вирішення якої економічна політика приречена на 

неефективність. 

Як відомо, тіньова економіка існує нелегально, реалізуючи свої 

можливості через негласні і незаконні канали, що дозволяє 

одержувати прибутки за рахунок інших сфер діяльності, 

використовуючи незаконні методи: ухилення від оподаткування, 

злодійство, екологічний вандалізм, випуск шкідливих для здоров’я 

людей товарів [1, с.92]. 

Механізм взаємодії офіційного та тіньового секторів включає в 

себе економічне регулювання, складовою якого є податкове 

регулювання з метою повернення тіньовиків та неплатників податків 

у легальний сектор платників податків. Держава забезпечує 

адміністративно-правове регулювання великого й малого тіньового 

та офіційного бізнесу. Даний механізм включає в себе економічні, 

правові й адміністративні регулятори. Їх взаємозв’язок представляє 

собою єдиний механізм взаємодії між офіційним та тіньовим 

секторами економіки зі сторони суспільства і держави.  

Однією з складових тіньового економічного сектора є чорна 

(мафіозно-кримінальної) економіка, яка функціонує у власному 

автономному режимі. Найбільш характерним явищем 

функціонування чорної економіки є її проникнення в бюрократичні 

структури і у сферу легальної економічної діяльності, де активно 

формує кримінально-корумповану економіку. Кримінальна 



 45 

економіка хабарями стимулює та зацікавлює представників офіційної 

влади, а за допомогою використання засобів силового тиску, змушує 

працювати на себе адміністративно-командну систему управління. 

У структурі вітчизняної тіньової економіки особливе місце 

посідають процеси, пов’язані з приватизацією державного і 

комунального майна. Це пояснюється необхідністю легітимізації 

відносин власності, яким належить стратегічна роль в усій системі 

економіко-політичних відносин в Україні. Адже право власності на 

різноманітні економічні об’єкти на практиці розглядається багатьма 

суб’єктами як одна з ключових гарантій не тільки сучасного, а й 

майбутнього становища їх власників у економічній та соціально-

політичній ієрархії українського суспільства. 

Тіньова приватизація або інша тіньова форма відчуження 

майна досить часто відбувається завдяки поєднанню нелегальних 

прийомів та формально легальних правових механізмів. 

За різними оцінками, в тіньовому секторі обертається  

від 40 до 60% фінансових ресурсів країни. Виключне значення за 

таких умов має вивіз капіталів за кордон. Він не тільки дає змогу 

краще відмити гроші, отримані злочинним шляхом, але й дозволяє 

власникам напівлегальних чи взагалі нелегальних капіталів в Україні 

значною мірою позбутись контролю за їх активами з боку органів 

державної та місцевої влади і управління [2].  

Отже, ефективна державна політика щодо «чорної» економіки 

повинна зосередитись на максимальному обмеженні найбільш 

суспільно небезпечних кримінально-економічних її секторів. 
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економіка», «детінізація економіки» та «протидія тіньовій економіці» // 

Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – C. 92-96 

2. Тіньова економіка України та світу [Електронний ресурс]. – 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИКИДІВ СО2 ЯК ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД 

 

Проблема забруднення атмосфери пов’язана з рядом чинників, 

які стосуються виробничої сфери, соціальної інфраструктури та 

екологічної безпеки. Зменшення викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу, зокрема, парникових газів, підвищення ефективності 

виробництва, енерго- та ресурсоощадливість, пошук нових джерел 

енергії, інноваційність суспільного розвитку, його екологічна 

збалансованість – це ті чинники, від яких у стратегічній перспективі 

залежить майбутнє України. 

Враховуючи екологічну ситуацію у світі, можна стверджувати, 

що забезпечення економічного росту будь-якої країни має базуватися 

на засадах сталого розвитку. В руслі таких досліджень докладного 

вивчення потребує питання взаємозв’язків між динамікою ВВП та 

ступенем забруднення довкілля. Їх виявлення допоможе визначити 

більш безпечні для навколишнього середовища шляхи зростання 

національних економік. 

Процес розвитку екологічно збалансованої економіки залежить 

від багатьох факторів. Важливо знати як різні фактори впливають на 

обсяг шкідливих викидів і відповідно вибрати певний набір 

незалежних змінних, який може забезпечити кращий прогноз 

досліджуваного показника. На основі такого аналізу вже можна 

приймати відповідні економічні рішення, щоб досягти економічного 

росту в умовах сталого розвитку.  

Аналіз проведено за допомогою NeuralTools. Процес 

моделювання нейронної мережі складався з таких етапів: 

1. Збір та підготовка даних. 

Для побудови нейронних мереж використано статистичні дані 

Світового банку для таких показників [1]: 

- CO2 викиди (метричні тонни на душу населення); 

- ВВП на душу населення (в доларах США); 

- споживання електроенергії (кВт/год у розрахунку на душу 

населення); 
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- споживання енергії (в кг нафтового еквівалента на душу 

населення); 

- виробництво електроенергії (кВт/год на душу населення); 

- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел 

(кВт/год на душу населення). 

Вибірку побудовано на основі статистичних даних 134 країн 

(кількість спостережень 4742). Країни поділені на 5 груп  

за рівнем доходу (incomelevel) відповідно до класифікації Світового 

банку (табл. 1): 
Таблиця 1 

Група країн Рівень доходу (Income level) Кількість країн 

High income:  

non OECD 12 476$ та більше 
13 

High income: OECD 31 

Upper middle income 4 036-12 475$ 42 

Lower middle income 1 026-4 035$ 33 

Low income 1 025 $ або менше 15 
 

Україна (2 973,4$) належить до групи країн з доходом нижче 

середнього рівня (Lower middle income). 

2. Вибір топології мережі. Оскільки для прогнозування 

числових значень можна використовувати GRNN (Generalized 

Regression Neural Networks), так і MLF (Multi-Layer Feedforward 

Networks), то для вибору найкращого варіанта було обрано  

параметр Best Net Search. Neural Tools обирає найкращу мережу на 

основі параметра Root Mean Square Error. В процесі побудови 

нейронних мереж для кожної країни було побудовано  

6 моделей: GRNN та MLF з кількістю прихованих нейронів  

від 2 до 6. 

3. Навчання мережі. Для навчання мережі були створені 

набори даних для кожної країни. Критерієм завершення навчання 

було обрано два параметри: час навчання дорівнює 1 годині та 

кількість спроб дорівнює 1 200 000. 

4. Перевірка адекватності моделі. Для перевірки адекватності 

нейронної мережі проводилось її тестування на основі тестових 

вибірок. Результати тестування показали, що нейронні мережі 

можуть бути використані для прогнозування, оскільки забезпечують 

допустимий рівень похибок. 
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5. Однією із переваг використання нейромереж є аналіз 

впливу незалежних факторів на прогнозовану величину  

(СО2 викиди). Аналізуючи результати побудови нейромереж для  

всіх груп країн, найбільший вплив на прогноз рівня СО2 має 

показник споживання енергії і складає в середньому 49,92%,  

на другому місці – споживання електроенергії – 15,5%, ВВП на душу 

населення – 11,32%, виробництво електроенергії на душу  

населення – 11,41%; виробництво електроенергії з відновлювальних 

джерел на душу населення – 11,85%. 

6. Для України здійснено прогноз СО2 викидів  

на 2010-2011 роки. 

Отже, можна стверджувати, що економічний ріст тісно 

пов’язаний з викидами і тому потрібно розробляти відповідні 

сценарії розвитку економіки, за яких досягати бажаного 

збалансованого економічного росту. Це можна досягти за рахунок 

зменшення енергоємності ВВП та збільшення кількості 

електроенергії, виробленої з відновлюваних ресурсів зокрема.  

 
Література: 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Процес розвитку і формування ринкових відносин в Україні 

виявив низку проблем, пов’язаних з управлінням торговельних 

підприємств. Загострення конкурентної боротьби внаслідок змін у 

системі ціноутворення, оподаткування, кредитування, розвитку 

ринкової інфраструктури змінили економічне середовище 

функціонування торговельних підприємств, що, своєю чергою, 

узалежнило ефективність їхньої діяльності від багатьох факторів. 

На даний час інформаційні системи управління торговельною 

діяльністю знайшли широке застосування для вирішення 

різноманітних завдань ефективного управління і займають 

найважливіше місце в системі управління всього торговельного 

підприємства. Що ж стосується діяльності торговельних 

підприємств, то визначення основних бізнес-процесів торговельного 

підприємства та відповідно впровадження інформаційної системи 

має дуже важливе та актуальне значення. 

Торговельне підприємство являє собою складну систему, 

усередині якої протікає безліч взаємопов'язаних процесів, які своїм 

функціонуванням визначають стан всієї організаційної системи в 

цілому. Використання процесного підходу в управлінні 

підприємством передбачає розуміння поняття бізнес-процесів та 

управління бізнес-процесу. В свою чергу, під управління бізнес-

процесами на торговельному підприємстві визначимо як сукупність 

методів і засобів впливу суб’єктів управління підприємства шляхом 

планування, організації, мотивації та контролю на збут і маркетинг, 

постачання, сервіс, забезпечення задоволення вимог клієнтів та 

підвищення ефективності господарювання підприємства в цілому [1]. 

Можна виділити наступні бізнес-процеси на торговельному 

підприємстві: 1) аналіз ринку і потреб споживачів; 2) розробка 

стратегії; 3) вибір постачальників товарів; 4) управління та 

оптимізація закупівлі товарів; 5) організація продажу;  
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6) обслуговування та розрахунки зі споживачами; 7) управління 

людськими ресурсами; 8) управління інформаційними потоками на 

підприємстві; 9) управління фінансовими і матеріальними ресурсами; 

10) управління програмою роботи з навколишнім середовищем;  

12) управління зовнішніми зв’язками підприємства; 13) управління 

покращенням і змінами тощо. 

Звичайно, не всі бізнес-процеси вдається автоматизувати, тому 

в умовах інформаційної системи управління торговельним 

підприємством визначено, що традиційною інформаційною 

системою, яка надає інформацію для управління торговельним 

підприємством, є бухгалтерський облік. Отже, для обслуговування 

системи управління торговельного підприємства необхідна така 

інформаційна система, яка забезпечувала б координацію 

(встановлення зв'язків), взаємодію та узгодженість окремих 

елементів управління, в тому числі звичайно систему 

бухгалтерського обліку [2]. 

Аналіз інформаційних систем Акцент та 1С: Підприємство 

дозволив виділити такі основні бізнес-процеси, які вже 

автоматизовані: управління закупівлями, прихід товару, реалізація  

товару, оптимізація замовлень, управління запасами, облік заробітної 

плати, облік розрахунково-касових  операцій, розрахунки з іншими 

кредиторами, облік власності засновників, облік банківських 

операцій, облік вихідних  послуг тощо. 

Отже, використання інформаційних технологій в організації 

управління торговельним підприємством у розрізі бухгалтерського 

обліку дозволить вирішити задачі автоматизації аналітичного та 

синтетичного обліку в системі бухгалтерського обліку торговельних 

підприємств, забезпечити оперативність обробки бухгалтерської 

інформації, діалогу із споживачами інформації та автоматизації 

формування показників звітності торговельного підприємства. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

У сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби швидкість 

реакції підприємства, точність і ефективність виконуваних функцій 

набувають особливої важливості. У зв’язку з цим велика увага 

приділяється розробці науково обґрунтованої методології підвищення 

показників діяльності підприємств. При цьому найбільш ефективним 

та радикальним методом поліпшення є реінжиніринг бізнес-процесів.  

Однак незважаючи на актуальність реалізації реінжинірингу в 

усьому світі, теорію та методологію даного питання вирішено 

недостатньо: відсутня комплексна методика реалізації реінжинірингу; 

не обґрунтовується зміст і послідовність етапів проведення даного 

методу, зокрема в умовах української ринкової економіки тощо. 

Реінжиніринг передбачає фундаментальне переосмислення та 

радикальне перепроектування ділових процесів для досягнення 

різких, стрибкоподібних покращень у вирішальних, сучасних 

показниках діяльності компанії, таких як вартість, якість, сервіс і 

темпи. Це визначення містить чотири ключових слова: 

фундаментальний, радикальний, різкий (стрибкоподібний) і процес. 

Задача реінжинірингу – фундаментальне переосмислення і 

радикальне перепроектування існуючої роботи (процесів) для 

отримання різких (стрибкоподібних) змін (покращення в діапазоні 

500-1000 і більше відсотків) [1]. 

Проект реінжинірингу бізнесу включає чотири етапи [2]: 

1.  Розробка образу-бачення (vision) майбутньої компанії. На 

цьому етапі компанія будує картину того, як необхідно розвивати 

бізнес, щоб досягти стратегічних цілей; 

2.  Аналіз існуючого бізнесу – проводиться дослідження 

компанії і складаються схеми її роботи зараз; 

3.  Розробка нового бізнесу – створюються нові і (або) 

змінюються колишні процеси та інформаційна система, що їх 

підтримує, тестуються нові процеси; 

4.  Впровадження проекту нового бізнесу. 
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Варто наголосити, що важливу роль у процесі впровадження 

реінжинірингу відіграють інформаційні технології, оскільки 

перепроектування бізнес-процесів стає можливим, як правило, 

завдяки самим цим технологіям.  

Реінжиніринг – це впровадження інформаційних технологій для 

досягнення зовсім нових ділових нулів. Стратегічна мета інформаційних 

технологій – сприяти менеджменту, реагувати на динаміку ринку, 

створювати, підтримувати й збільшувати конкурентну перевагу. 

Реінжиніринг, починаючись із перепроектування бізнес-

процесів, цим не закінчується. Він має глибокий вплив на всю бізнес-

систему. Проектування бізнес-процесів визначає кваліфікацію 

працівників, що будуть виконувати цей процес. Це веде до зміни 

організаційної структури і системи управління для оцінки, найму, 

навчання і розвитку працівників. Реінжиніринг починається з 

перепроектування бізнес-процесу, проте змінює всю організацію. 

Реінжиніринг насамперед покликаний визначити, чим компанія 

дійсно повинна займатися, і тільки потім вже – як вона повинна це 

робити. Реінжиніринг ігнорує те, що є, він націлений на те, що 

повинно бути. Здійснити реінжиніринг бізнесу означає створити 

бізнес заново, а не вдосконалювати його, вносячи косметичні зміни. 

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів – це ефективний засіб 

управління, який дає змогу здійснити «прорив», значно підвищивши 

результативність діяльності компанії, нa вiдміну вiд пoступового 

вдосконалення бiзнес-процесів. Він передбачає виокремлення та 

істотне вдосконалення основних ланок бізнесу, що здатні 

забезпечити підприємству конкурентні переваги. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Рішення в економіці мають бути не лише своєчасними і 

адекватними, вони обов’язково мають ураховувати можливі 

наслідки. Отже, потрібно генерувати та оцінювати сценарії 

можливого розвитку економічних процесів. А це об’єктивно 

призводить до необхідності розробляти адекватні математичні 

моделі (ММ) динаміки економічної еволюції, враховуючи цілі та 

мету дослідження. 

Економіко-математичні моделі (ЕММ) використовуються  

для вивчення того, що залишається поза інтуїцією дослідника  

та вказують на потребу проведення модельних експериментів.  

Одне із головних призначень економіко-математичного  

моделювання полягає в тому, щоб сприяти вибору або  

формуванню релевантного рішення, надаючи своєчасно  

достовірну інформацію суб’єкту прийняття рішень (ОПР) – 

комп’ютерні сценарії можливого розвитку подій за наявності  

певних умов. Тому моделювання економічних систем завжди  

сприяє більш глибокому пізнанню сутності їхнього  

функціонування. 

Економічні реалії характеризуються неперервною еволюцією, 

яка є дискретною і супроводжується старінням складових  

(структури і елементів) досліджуваної економічної системи. Залежно 

від низки чинників ЕММ можуть бути трьох видів: дискретні 

відображення, звичайні диференційні рівняння (ЗДР) і рівняння  

в частинних похідних. Поки що більш розповсюджені перші два 

види здійснення економіко-математичного моделювання, оскільки 

третій з низки супроводжується значними труднощами щодо 
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застосування математичних методів. Якісний аналіз змістовних 

ЕММ, як попередній етап моделювання в економіці,  

сприяє створенню категорійного апарату методології  

модельного комп’ютерного дослідження перебігу  

економічних процесів. Заключний етап розроблення такого  

підходу завершується кількісним вивченням  

результатів моделювання, інтерпретуючи їх у термінах  

предметної області. 

Зазначимо, що традиційне використання економетрики для 

розв’язання проблем економічного аналізу є досить успішним за 

домінування лінійної парадигми. Але природа економіки нелінійна, 

економічний світ став значно динамічнішим, ніж раніше. Нагально 

постали питання адекватного відображення радикалізації відносин 

між об’єктами і суб’єктами господарювання, а саме: а) необхідність 

прогнозування можливих наслідків управління або прийняття тих чи 

інших рішень, тобто зазирнути у найближче майбуття;  

б) катастрофічний розвиток деяких явищ та подій, наприклад, 

економічні «чуда і провали».  

Навіть адаптивне економетричне моделювання [1]  

виявилось неспроможним здійснити прогнозне оцінювання подій,  

що видно на прикладі економічної еволюції свого часу могутньої 

держави СРСР. 

Отже, нагально постає завдання побудови ЕММ нелінійної 

економічної динаміки у просторі подій, водночас визначившись з 

числом системи координат. Крім первісних гіпотез, необхідно 

сформулювати правила отримання математичних рівнянь моделі, 

беручи до уваги досвід економістів записувати балансові 

співвідношення (вести статистику), що є близьким до способу 

головних пропорцій, відомого також у синергетиці.  

Водночас, використання білінійного принципу взаємодії 

виявляється недостатнім, особливо для періоду глибоких 

трансформацій – парадигми нелінійності як домінанти економічного 

розвитку. Адекватна ЕММ економічної динаміки має 

використовувати та доповнювати статистичну інформацію, хоча та 

інколи просто відсутня, наприклад, стосовно тіньової економіки. 

Наявність статистичних та експертних даних сприяє додатковому 

контролю за правильністю ЕММ. В окремих випадках модель 

доповнює експериментальні дані. 
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Важливим напрямком у створенні ЕММ економічної динаміки 

є врахування стану насиченості економічних процесів. Вплив лагів, 

який добре відомий економістам, також має бути врахованим  

у моделях нелінійної економічної динаміки. Поки що  

спостерігається лише констатація факту запізнення та  

наголошується на його важливості. Тому необхідні прогнозні 

сценарії розвитку подій – графічні результати комп’ютерного 

моделювання економіки з варіацією параметрів щодо умов 

здійснення сценарію. У результаті якісного і кількісного  

дослідження ЕММ формується уявлення про поводження 

економічного об’єкта, зважаючи на систематичний дрейф його 

елементів і складових, змінюваність структурних взаємозв’язків  

і взаємовпливів між ними. 

На нашу думку, ключовими координатами економічного 

простору подій є наступні економічні чинники: 1) капітал – К;  

2) трудові резерви – L; 3) попит на інвестиції – І; 4) споживання – С 

або його норма; 5) платоспроможний попит – Q; 6) виробнича 

функція – F; 7) агрегована ціна – P; 8) норма накопичення – ;  

9) відсоткова ставка – r. Наприклад, нелінійна функція  

Кобба-Дугласа (статична модель), використовує перші дві 

координати; лінійне рівняння Харрада-Домара і нелінійне  

Солоу ґрунтуються на чинниках 1 і 3 – одномірні моделі 

макроекономічної динаміки [1]. Наведемо приклади  

нелінійних динамічних тримірних ЕММ: у відомій системі  

рівнянь Лоренца фігурують координати 5-7 [3]; стійкість  

фінансової системи описуються в координатах 3, 7, 9 [2];  

ринкова економіка суспільства відображається в координатах 1,  

5 і 8 [4]. 

Очевидно, що всі зазначенні ЕММ побудовані у підпросторах 

економічного простору подій. Загальна ЕММ макроекономічної 

динаміки складатиметься з дев’яти нелінійних звичайних 

диференційних рівнянь. Таку диференційну систему рівнянь можна 

інтегрувати числовими методами, будувати інтегральні криві, які 

відображатимуть змінюваність динаміки економічних чинників з 

плином часу, і фазові портрети – взаємозалежності між змінними 

моделі (координатами простору). Якісний аналіз викликатиме певні 

труднощі, втрачаючи свою наочність порівняно з моделями 

мінімальної розмірності (два, три ключові чинники). 
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Можна розглядати інші рушійні сили (причини) запуску  

і функціонування економічного механізму досліджуваних 

економічних систем, що відображатиметься на розмірності 

економічного простору подій – ЕММ нелінійної динаміки. 

Методологією розподілу на підпростори охоплюються  

не лише згадуванні вище ЕММ, але можна отримати й нові  

описи нелінійної макроекономічної динаміки і відстежувати 

нелінійні взаємозв’язки й взаємовпливи між ключовими  

змінними моделі (економічними чинниками). Звісно, спосіб 

утворення підпросторів ґрунтується на запитах економічної 

практики. 

Наостанок, з огляду на тезу Маршалла про спорідненість 

різноманітних систем, маємо зважати на здобутки, зокрема 

математичної біології, проводячи глибокі паралелі між нею і 

економічними системами. 
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АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПРОЦЕСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

НЕЧІТКОГО ДЕРЕВА РІШЕНЬ З НЕЧІТКИМ  

ВИВОДОМ МАМДАНІ 

 
Надзвичайно актуальною і важливою в наш час є проблема 

прогнозування розвитку фінансових процесів, зокрема фінансових 
криз (досить вказати на «проблему Кіпру»). В доповіді пропонується 
для аналізу фінансових процесів  використовувати метод нечіткого 
дерева рішень з нечітким виводом Мамдані [1, 2]. 

Для дослідження можливості виникнення фінансових криз 
використовується нечітке дерево рішень. Спочатку будуються 
піддерева, потім досліджується взаємодія між ними. Далі визначаються 
«оптимальні» шляхи – послідовність вершин, які: 1) з найвищою 
достовірність приводять до певного листа, 2) ведуть у лист з найвищою 
достовірністю, 3) ведуть у лист з найнижчою достовірністю тощо. 

Як основний блок виділимо фінансовий, розглянемо 
найважливіші з чинників із цього піддерева (їх порядку 30), 
отриманих на основі аналізу відповідних літературних джерел [3-5] і 
за допомогою нечіткого виводу Мамдані [2] визначимо рівень 
можливості виникнення кризи. 

Виберемо систему із шести показників: Х1 – швидкий відтік 
іноземного капіталу; Х2 – падіння курсу цінних паперів; Х3 – проблеми 
банківських систем офшорних зон; Х4 – фінансова політика уряду; 
Х5 – зростання частки сумнівних кредитів; Х6 – посилення інфляції.  

Введемо такі лінгвістичні змінні: 1X  (дуже низький, низький, 
середній, високий, дуже високий)   (ДН, Н, С, В, ДВ), аналогічно 
для Х2, Х5, Х6, Х3 (дуже незначні, незначні, середні, великі, дуже 
великі)   (ДНЧ, НЗ, С, ВЛ, ДВЛ); Х4 (дуже позитивна, позитивна, 
прийнятна, незадовільна, дуже незадовільна)   (ДП, ПЗ, П, З, ДНЗ). 
Рівні можливості виникнення фінансової кризи: (дуже низький, 
низький, середній, високий, дуже високий)   (ДН, Н, С, В, ДВ ). 

Пропонуються правила нечіткого виводу такого типу. Якщо  
Х1 – «ДВ» і Х2 – «ДВ», і Х3 – «ДВЛ», і Х4 – «ДНЗ», і Х5 – «ДВ», і  
Х6 – «ДВ», то рівень можливості фінансової кризи – «ДВ»; …, Якщо 
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Х1 – «ДН» і Х2 – «ДН», і Х3 – «ДНЧ», і Х4 – «ДП», і Х5 – «ДН», і  
Х6 – «ДН», то рівень можливості фінансової кризи – «ДН». 

Якщо враховувати всі можливі перестановки, то кількість таких 
правил буде дуже великою для аналізу, тому для лінгвістичних 
значень експертами вводяться бали: ДН = 1, ДП = 1, ДНЧ = 1, Н = 2, 
ПЗ = 2, НЗ = 2, С = 3, П = 3, В = 4, З = 4, ВЛ = 4, ДВ = 5, ДНЗ = 5, ДВЛ = 5. 

Далі обчислюються граничні рівні можливості фінансової 
кризи, використовуючи такі 5 правил: якщо Х1 – «ДВ» і Х2 – «ДВ», і 
Х3 – «ДВЛ», і Х4 – «ДНЗ», і Х5 – «ДВ», і Х6 – «ДВ», то бал = 30; …, 
якщо Х1 – «ДН» і Х2 – «ДН», і Х3 – «ДНЧ», і Х4 – «ДП», і Х5 – «ДВ», 
і Х6 – бал = 6. 

Вводяться правила (теж 5) для оцінки можливості фінансової 
кризи: якщо бал >24, то рівень можливості кризи «ДВ»; якщо бал 
<= 24 і бал > 18 , то рівень можливості кризи «В»; якщо бал <= 18 і 
бал > 12 , то рівень можливості кризи «C»; якщо бал <= 12 і бал > 6 , 
то рівень можливості кризи «Н»; якщо бал = 6 , то рівень можливості 
кризи «ДН». 

Наступним етапом проводиться фазифікація вхідних даних, 
знаходяться степені істинності для кожного вхідного значення. 
Визначаємо множину рівня для функції належності можливості 
виникнення фінансової кризи, використовуючи правило мінімуму 
для функцій належності вхідних значень. Знайшовши усічені функції 
належності для кожного правила, об’єднуємо їх, використовуючи 
правило максимуму. Таким чином, отримаємо скінченну нечітку 
множину для вихідної змінної (у нашому випадку – рівня можливості 
фінансової кризи). Якщо необхідно провести дефазифікацію – 
приведення до чіткості здійснюється одним із відомих методів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПОЛЯРИЗАЦІЇ В УМОВАХ 

НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Особливості нинішнього соціально-економічного розвитку 

України вимагають зміни пріоритетів соціальної політики держави у 

сферах реформування політики щодо заробітної плати та доходів 

населення в цілому, запобігання подальшій соціальній поляризації 

суспільства.  

Поняття поляризації порівняно недавно привернуло увагу як 

корисна характеризація розподілу доходів (див. даний збірник – тези 

доповіді Волошина О.Ф., Лавера В.О.). Естебан, Рей, Вольфсон та 

інші [1] запропонували індекси поляризації, які можуть бути 

використані для дослідження стратифікації соціоекономічних груп. 

Поняття поляризації відрізняється від поняття нерівності. 

Поляризація розглядає розподіл доходів стосовно декількох 

характерних полярних властивостей або точок в розподілі доходів, у 

той час як поняття нерівності має відношення до загальної дисперсії 

розподілу. За допомогою послідовності прогресивних та регресивних 

трансферів можна отримати розподіл із вищою поляризацією, який, 

проте, має нижчу нерівність, постійну нерівність або вищу 

нерівність. Розподіл із вищим рівнем поляризації – це розподіл, у 

якому менша частка економічних агентів має доходи на середньому 

рівні. Отже, індекси поляризації можуть бути використані як 

додатковий засіб аналізу розподілу доходів. При порівняльному 

аналізі розподілів доходів дослідження поляризації є корисним: 

зменшення поляризації означає зростання потужності середнього класу. 

В роботі [1] розглянуто методи оцінки поляризації суспільства 

за доходами в умовах чіткої інформації. Проаналізовані різні підходи 

до визначення поляризації. Досліджені теоретичні основи побудови 

індексів поляризації. Але у економічній практиці розподіл 

суспільства на економічні категорії (бідні, середній клас, багаті) не є 

чітко детермінованими, неможливо чітко провести межу між 

групами. Розглядаючи моделі поляризації Вольфсона, Естебана-Рея, 
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виникає проблема представлення розподілу у вигляді K груп. При 

цьому важливим є питання до визначення доходних інтервалів. 

Єдиної відповіді на друге запитання немає, проте зрозуміло, що 

групування за доходами повинно бути узгоджене з інтуїтивним 

поняттям групового ототожнення. З цієї причини природним є 

залучення до моделювання апарату нечітких множин і нечітких чисел [2].  

Згідно з Вольфсоном, розподіл з вищим рівнем біполяризації – 

це розподіл, у якому менша частка осіб (домогосподарств) має 

середній рівень доходів. Нехай F  – розподіл доходів n  осіб 

(домогосподарств), m  – середній дохід, Me  – медіанний дохід. 

Вольфсон запропонував індекс поляризації, в якому популяція 

поділена на дві групи за медіанним доходом:   

 1

( )
( ) 4 4 2 2 0.5 (0.5) ( )

2

W

Me Me

m m G F m
P F P T L L F

Me Me Me

 
         

 
(1) 

Тут 1P  – площа між кривою Лоренца та дотичною до неї в точці 

0,5, ( )G F  – коефіцієнт Джині розподілу F , MeT  – площа 

чотирикутника, утвореного діагоналлю одиничного квадрата та 

дотичною до кривої Лоренца в точці 0,5 в межах від 0 до 1 [1]. 

При визначенні даного індексу використовуються середній 

дохід та медіанний дохід. Це узагальнюючі показники, в яких 

знаходять вираження дія загальних умов, закономірність 

досліджуваного розподілу доходів. Однак статистичне середнє буде 

об’єктивним і типовим, якщо воно розраховується для якісно 

однорідної сукупності. Тому є сенс розглядати середній та медіанний 

доходи як нечіткі числа. В доповіді на основі «чіткої» формули (1) 

пропонується її нечітке узагальнення згідно з принципом 

узагальнення Заде [2]. Оскільки незначне відхилення від середнього 

чи медіанного доходу не є суттєвим, то доцільно представити ці 

величини як нечіткі числа з трапецеподібною функцією належності. 
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НЕЧІТКІ УЗАГАЛЬНЕННЯ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ 

 

Одночасно з глобалізацією в світі виникають проблеми 

поляризації (див. даний збірник – тези доповіді Волошина О.Ф., 

Гуменюка Д.В.) на всіх рівнях – між географічними регіонами, 

блоками країн, всередині країн, суспільств і т.п. Протестні рухи в 

останні роки («Арабська весна», «Нас 99%» тощо); існування 

«золотого мільярда» разом з «вимираючим»; офіційні дані, за якими 

40% населення України витрачає на продукти харчування  

60% доходу, 3 млн пенсіонерів отримують мінімальну пенсію  

(894 грн – на квітень 2013 р.) і т.п. і т.д. – всі ці факти свідчить про 

те, що проблема розподілу ресурсів (природних, фінансових та ін.),  

як задача прийняття рішень [1], в сучасному світі виходить на одне із 

чільних місць у системі пріоритетів суспільства. В певному сенсі,  

всі інші економіко-математичні задачі є «підзадачами», що надають 

вхідні дані задачам розподілу в різних постановках. 

Справедливий (розумний, оптимальний) розподіл суспільних 

витрат (або спільного прибутку) серед агентів є центральною темою 

теорії кооперативних ігор. У серії робіт [2-4] розглядається одна із 

класичних постановок задачі розподілу витрат [5, 6], її узагальнення, 

в тому числі і на випадок нечітких умов [2, 4], а також застосування 

даних моделей для розв’язання прикладних задач [3, 4]. 

Проблемою розподілу називається трійка (N, c, b), де N – 

скінченна множина агентів, 2N n  ; c ( 0c  ) – об’єм ресурсу, 

який необхідно розподілити; вектор  i i N
b b


  приписує кожному 

агенту і його заявку ib , причому i

i N

c b


 . 

Розв’язком проблеми розподілу є вектор  i i N
x x


 , який 

ставить у відповідність кожному агенту і його частку ix , що 
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задовольняє таким умовам:  

0 , : .i i i

i N

x b i N x c


      

Можливі різні інтерпретації проблеми розподілу, без 

зменшення загальності надалі будемо вважати, що йдеться про 

розподіл витрат на виробництво неподільного суспільного продукту 

вартістю с, величини ib  для кожного агента інтерпретуються як його 

запас грошей (або як його очікувана вигода від користування 

суспільним продуктом). 

При моделюванні конкретних практичних задач часто виникає 

ситуація, коли вхідні дані є неточними, нечіткими, тобто їх величину 

можна оцінити тільки приблизно. Для моделювання таких ситуацій 

використовується апарат нечітких множин [1]. 

У [7] при нечіткому узагальненні методу розподілу витрат 

r(N,c,b) проблема розподілу зводиться до розв’язання такої 

оптимізаційної задачі: 

1

max,

( ) , ,

,

0 1, 0, .

k k

n

i

i

k

x k N

x c

x k N



 







  



   


    (1) 

Тут 1 2N N N  , 1N  – множина «бідних» агентів,  

2N  – множина «багатих» агентів, частки витрат агентів є 

правосторонніми нечіткими числами трапецієподібного типу; 

  1
ˆ, ,i i ix x x i N   , і   2

ˆ , ,j j jx x x j N   ; ( ),k kx k N   – їхні 

функції належності; ˆ ( , , )kx r N c b  для всіх k N  з умовою 
1

ˆ
n

i

i

x c


 ; 

  – міра узгодженості максимальної коаліції. Без зменшення 

загальності вважаємо, що агенти впорядковані за зростанням їхніх 

запасів грошей. 

Нехай вектор  1 2, ,..., ;nx x x   є розв’язком задачі (1). Тоді 

вектор  1 2, ,..., nx x x  називається розподілом витрат при нечіткому 

узагальненні методу ( , , )r N c b , а   показує міру узгодженості 

максимальної коаліції. 
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Розглядаються чотири основні методи розподілу витрат [1]: 

- подушний податок (вирівнюються витрати); 

- рівневий податок (вирівнюються залишки грошей i ib x ); 

- пропорційний податок (витрати діляться пропорційно 

запасам грошей агентів); 

- талмудичний метод (розподіл співпадає із N-ядром 

відповідної кооперативної гри) [5]. 

Наведені чіткі методи не позбавлені певних мінусів. Так, при 

розподілі за подушним податком може виникнути ситуація, при якій 

частка витрат деякого агента перевищуватиме його запас грошей. 

Тоді, щоб не віддавати всі гроші, він може відмовитись від 

кооперації. З іншого боку, при розподілі витрат згідно з рівневим 

податком може виникнути ситуація, в якій деякий агент буде 

субсидуватися іншими. Тоді інші агенти можуть відмовитись від 

виплати субсидій і виключити цього агента із максимальної коаліції. 

Нечіткі узагальнення даних методів розподілу позбавлені таких 

недоліків. Так, існують твердження: 

Твердження 1. Розв’язок  1 2, ,..., ;nx x x   задачі (1) завжди існує, 

причому рівень узгодженості максимальної коаліції  0,1 . 

Це означає, що для заданого методу розподілу витрат 

(подушного, рівневого чи пропорційного податків, а також для  

N-ядра) існує такий розподіл витрат, котрий забезпечує виробництво 

суспільного продукту, але, в той же час, відрізняється від розподілу, 

який отримується «чітким» методом, причому міра узгодженості 

максимальної коаліції ненульова. 

Для нечітких узагальнень методів розподілу також 

виконуються деякі аксіоми, характерні для їх чітких аналогів. 

Твердження 2. Якщо для деяких агентів і та j існує  

рівність їх початкових запасів грошей, i jb b , то для цих агентів їхні 

частки розподілу також будуть рівними: i jx x . Тобто, нечіткі 

узагальнення методів розподілу задовольняють аксіомі «Рівного 

ставлення до рівних». 

Твердження 3. Нечіткі узагальнення методів розподілу витрат 

задовольняють аксіомі «Симетричності» (тобто величина витрат 

агента не залежить від його порядкового номера). 

Інші ж аксіоми, характерні для чітких методів розподілу,  
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в загальному випадку не виконуються для нечітких узагальнень [6]. 

Можна зробити висновок, що використання нечітких 

узагальнень класичних методів розподілу дозволяє врахувати 

нечіткість даних і дає ширший простір для знаходження  

консенсусу між агентами. Регулюючи відхилення від початкового 

методу розподілу, можна добитись різних значень параметра  ,  

який є мірою узгодженості максимальної коаліції, і досягти 

максимальної згоди між усіма агентами. А це є дуже важливим 

критерієм при кооперації. 
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ВАЛІДАЦІЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Валідація є найнезрозумілішою частиною розроблення 

моделей. Жодна модель не може бути прийнята, якщо вона не 

пройшла випробування на валідацію, оскільки ця процедура має 

життєво важливе значення для встановлення достовірності моделі. 

Це вірно для імітаційних моделей в цілому і моделей системної 

динаміки зокрема. Під валідацією будемо розуміти процес 

визначення ступеня того, наскільки модель є точним відображенням 

реального світу з точки зору задуманого її використання. 

Схематично процес перевірки достовірності моделі 

представлено на рис. 1, де «реальний об’єкт» – модельована система 

(реальна чи проектована – наприклад, ланцюг постачання у сфері 

логістики; «концептуальна модель» – математичне / словесне 

представлення (наприклад, за допомогою причинних діаграм) 

реального об’єкта, розроблене для конкретного дослідження, і 

«комп’ютерна модель» – концептуальна модель, реалізована на 

комп’ютері (імітаційна модель). Висновки про реальний об’єкт 

отримують шляхом проведення імітаційних експериментів з 

комп’ютерною моделлю.  

 

 
Рис. 1. Процес валідації моделі 
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У процесах прийняття рішень використовують три кроки для 

тестування, чи імітаційна модель точно відображає реальну систему, 

а саме: верифікацію, валідацію та правдоподібність. Валідація 

концептуальної моделі визначає, чи теорії та припущення, закладені 

в основу концептуальної моделі, правильні, і чи модельне 

представлення об’єкта відповідає задуму дослідника. Верифікація 

комп’ютерної моделі визначає, наскільки модель точно  

відображає концептуальний опис розробників моделі та розв’язки 

моделі. Оперативна валідація націлена на визначення, чи вихідна 

поведінка моделі достатньо точно відповідає поставленим цілям 

моделювання у сфері її застосування. Надійність даних забезпечує 

впевненість у тому, що дані, необхідні для побудови моделі,  

її оцінки та проведення модельних експериментів, є адекватними  

і коректними. 

Схему валідації імітаційних моделей можна поділити на чотири 

фази: 1) відповідність мети моделі; 2) перевірка структури моделі 

(тести структурної верифікації, узгодження розмірності, 

екстремальних умов, адекватності меж, зовнішнього вигляду, 

параметричної відповідності); 3) перевірка поведінки моделі  

(тести параметричної та структурної чутливості, відтворення 

поведінки, прогнозування поведінки, аномальності, екстремальних 

політик, статистичні); 4) перевірка наслідків конкретних політик 

(тести політичної чутливості та робастості, прогнозу зміни 

поведінки, системного посилення, реалізованості політик).  

Вказані критерії можуть застосовуватись як до кількісних, так і 

якісних моделей. 

Щоб підвищити довіру до моделі, схему валідації  

імітаційних моделей можна доповнити комбінацією інших  

методів: порівняння з іншими моделями; тест на виродження; 

валідність подій; ретровалідація; критерій Шелленбергера;  

підхід скорингової моделі, валідність «темної скриньки» тощо. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

 

Диференціація продукту (послуги) належить до  

бізнес-стратегій підприємства і спрямована на збільшення 

сприйманої цінності споживачами продуктів фірми порівняно з 

продуктами конкурентів, а також створення споживацьких 

преференцій для продукції фірми. Базу диференціації продукту 

творять такі потреби споживачів, як якість, стиль, комфорт, 

надійність у використанні, безпека, імідж, упакування тощо.  

В процесі маркетингового дослідження ринку і на основі 

аналізу теоретичних напрацювань у цій сфері автором було 

виокремлено низку стратегій диференціації (технологічну,  

цінову, продуктову, комунікаційну, сервісну), а також сукупність 

критеріїв, характерних для кожної із цих стратегій. Набір  

стратегій і критеріїв може значно відрізнятися залежно від галузі 

застосування. 

Для того, щоб оцінити стратегії диференціації, спочатку 

необхідно провести експертне опитування серед фахівців-

маркетологів. Саме для цього була спроектована і апробована 

спеціальна анкета, в якій знайшли відображення експертні оцінки. 

Розроблена автором модель поєднує у собі два підходи:  

1) створення карт взаємовпливу стратегій і критеріїв із 

використанням методу DEMATEL;  

2) побудова рейтингу важливості критеріїв на основі  

методу ANP. 

Метод DEMATEL (Decision Making Trialand Evaluation 

Laboratory) [1] дає змогу ефективно розпізнавати наявні залежності 

між чинниками (стратегіями) розглядуваної задачі. В основі методу 

лежить теорія графів. Завдяки орієнтованому графові під час аналізу 

проблеми можна чітко розпізнати впливи стратегій між собою. 

Вершини графа відповідають розглядуваним чинникам, натомість 

дуги графа вказують на характер прямого взаємозв’язку між 

чинниками. Ця фаза розроблення моделі охоплює такі етапи:  

1) обчислення усередненої матриці за наслідками анкетування;  
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2) знаходження нормалізованої матриці прямих впливів;  

3) обчислення загальної матриці впливів; 4) встановлення  

порогового значення (за необхідності); 5) графічна побудова  

карти взаємовпливів. Остання дає змогу візуально уявити важливість 

і силу впливу чинників стратегій. 

Далі в дію вступає метод аналітичних мереж ANP  

(Analytic Network Process), розроблений Т. Сааті [2].  

Визначивши структуру зв’язків між стратегіями на попередніх 

етапах, переходять до обчислення ваги впливу кожної стратегії у 

загальній сукупності та відповідних критеріїв у межах окремої 

стратегії. Для цього потрібно пройти ще три етапи: 6) обчислення 

незваженої суперматриці; 7) отримання зваженої суперматриці;  

8) обмеження зваженої суперматриці. Елементи зваженої 

суперматриці, утвореної з кластерів для кожної стратегії, дають 

змогу виконати ранжування стратегій за важливістю. 

Модель була апробована для маркетингових стратегій 

підприємств кондитерської галузі України. Провівши експертну 

оцінку фактичної реалізації стратегій диференціації на конкретних 

підприємствах і порівнявши результати з рейтинговими, топ-

менеджмент цих підприємств отримає орієнтири для подальшого 

розвитку і здобуття конкурентних переваг. 
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ПРО ОДИН КЛАС ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 

ЗАХИСТОМ ҐРУНТОВИХ ВОД ВІД ЗАБРУДНЕННЯ 

 

Обмеження міграції забруднення ґрунтових вод є важливою 

екологічною проблемою сучасності. Одним із засобів її розв’язання є 

спорудження захисних гребель. Розглянемо методи оптимізації 

розв’язків такого класу задач. 

Дослідимо випадок, коли плоска стаціонарна фільтрація 

забрудненої рідини відбувається у насипній ґрунтовій греблі, яка 

розташована на проникній основі. 

Вважатимемо, що насипна гребля складається з однорідних 

ізотропних ґрунтів, але розділена на три підобласті, що 

відрізняються своїми фільтраційними властивостями. Якщо густина 

рідини не змінюється під впливом речовин, які в ній розчинились, то 

нелінійний рух забруднених ґрунтових вод через тіло греблі та її 

проникну основу описується рівнянням: 

div( ( )gradh) 0      (1) 

де h(x,y)  − п’єзометричний напір; ( )   − функція, яка характеризує 

закон фільтрації; gradh , i   , коли (x,y) належить i-й  

області, i = (1,4 ). 

Для функції ( )   та границь області фільтрації D 

передбачається виконання деяких початкових та крайових умов. 

Враховуючи те, що греблю вже збудовано, вартість її 

спорудження не впливає на розв’язок задачі оптимізації. У цільову 

функцію входить лише вартість будівництва додаткових елементів 

греблі − шпунта та понура. Відповідний функціонал  вартості 

запишемо у вигляді: 

0
0 0 0 1 0 0 2 0

M
F(h ,L ,M ) h L M

M

 
    ,  (2) 

де 1  − вартість будівництва 1 м3  понура, 2  − вартість 

спорудження 1 м2 шпунтової стінки, 0   − деяка константа, що 

вибирається залежно від властивостей ґрунтів, М − потужність 
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області фільтрації; 0M  − глибина забивання шпунтової стінки;  

0L  − довжина слабо проникного понура, а  

0h  − його товщина. 

У підсумку приходимо до задачі оптимального керування 

розв’язком кураєвої задачі, де параметрами керування є  

геометричні величини 0h , 0L , 0M , що визначають розміри області 

фільтрації та вигляд граничних умов. Саму задачу оптимізації 

сформулюємо так: знайти ті значення параметрів 0h , 0L , 0M ,  

які б мінімізували функціонал (2) при виконанні необхідних 

обмежень [1, 2]. 

Ця задача зводиться до задачі нелінійного математичного 

програмування для розв’язку якої використовується одна з 

модифікацій методу покоординатного спуску.  

Запропоновану математичну модель фільтраційної задачі та 

алгоритм її розв’язання реалізовано на конкретному числовому 

прикладі. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Економічна діагностика є системою методів для аналізу 

чинників розвитку соціально-економічних процесів, оцінки стану і 

виявлення відхилень від нормального розвитку та їх впливу на 

формування і функціонування регіональних ринків. 

Методологічні проблеми діагностики регіонального соціально-

економічного розвитку досліджені в роботах Дж. Маргуліс, 

Д. Уеінтрауб, Р.І. Шніпера, О.Г. Дмитрієвої та ін. 

Економічна діагностика відрізняється від аналізу  

кон'юнктури регіональних ринків. Якщо аналіз кон'юнктури визначає 

кількісні параметри розвитку ринку і дає загальну якісну 

характеристику його стану, то економічна діагностика дозволяє 

отримати агрегований висновок про розвиток ринкової системи 

регіону. Висновок формується на основі синтезу різних видів 

інформації, виявлення умов і передумов формування регіональних 

ринків, аналізу тенденцій і чинників, що впливають на розвиток 

ринкової системи, дослідженні конкурентного середовища, 

інституційної структури, ринкового механізму взаємодії 

господарюючих суб'єктів, зовнішніх і внутрішніх зв'язків 

регіональних ринків. 

Економічна діагностика регіональних ринків повинна 

ґрунтуватися на: 

- точній характеристиці територіальної структури;  

- виявленні тенденцій розвитку регіональної економіки;  

- оцінці чинників, що впливають на структуру як виробництва, 

так і споживання;  

- виявленні типів регіонів і характерних для них особливостей 

процесів розвитку регіональних ринків.  

Усе це можливо врахувати за наявності достовірної  

інформації, її узагальненні під кутом зору впливу різних чинників  
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на розвиток ринків, на етапи переходу від існуючих станів ринку до 

розвиненіших форм. 

Початкові методологічні принципи економічної діагностики 

сформульовані A.С. Новоселовим, такі як: системний підхід, 

динамічний підхід, урахування регіональної специфіки, облік 

науково-технічного прогресу в розвитку регіональних ринків. 

Відповідно до системного підходу, економіка регіону 

розглядається як система взаємодіючих суб'єктів (підприємств, 

об'єднань, організацій різних форм власності, самостійних 

підприємців, що володіють широкими правами у виробництві і 

реалізації продукції). В зв'язку з цим, проводячи діагностику 

регіонального фармацевтичного ринку Чернівецької області, 

видається доцільним провести комплексний аналіз стану всіх 

учасників фармацевтичного ринку на 3 рівнях: макрорівень 

(фармацевтичний ринок України); мезорівень (фармацевтичний 

ринок Західного регіону); мікрорівень (регіональний 

фармацевтичний ринок Чернівецької області). Необхідність 

подібного аналізу обумовлена тим, що в попередній період розвитку 

між підсистемами регіональної економіки склалися соціально-

економічні зв'язки (внутрішньорегіональні і міжрегіональні), які 

володіють інерційною силою і роблять вплив на розвиток 

регіональних ринків. 

Комплексна економічна діагностика процесів розвитку 

регіональних ринків припускає виявлення кола  

господарюючих суб'єктів, що діють на даних ринках, аналіз 

основних чинників, що впливають на ринкові процеси, визначення 

територіальних меж сфер впливу ринків, вивчення міжрегіональних 

зв'язків, оцінку рівня розвитку інфраструктури, інформаційного 

забезпечення, форм і методів державного регулювання на 

регіональних ринках. 

Нами запропоновано, при економічній діагностиці 

фармацевтичного ринку, розглядати наступні чинники,  

що спричиняють вплив на формування кон'юнктури 

фармацевтичного ринку України: стан здоров'я населення; 

фінансовий механізм; обсяг національного фармацевтичного ринку; 

регіональні відмінності; показник споживання; імпорт; виробництво 

лікарських засобів; продажі в роздрібній мережі; аптечна націнка; 

чинник ціни; терапевтична структура фармацевтичного ринку; 
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стандарти споживання лікарських засобів; чинник стану 

дистрибуційного апарату; аптечні мережі; наявність на ринку 

препаратів-дженериків [7, с. 3, 8, с. 37].  

У 8 регіонах України – переважно області з найбільшими 

мегаполісами і південні регіони – споживання на душу населення 

товарів «аптечного кошика» перевищує середньоринковий показник, 

який за підсумками I півріччя 2012 р. склав 328 грн (Рис. 1) [9].  

Максимальне значення цього показника традиційно було для 

столиці – 617 грн, що цілком характерний для мегаполісу з порівняно 

високими доходами населення на тлі інших регіонів. Крім того, треба 

враховувати, що показник розраховується на підставі офіційних 

даних про чисельність населення, а Київ, як відомо, є ключовим 

центром тяжіння приїжджих – з метою навчання, роботи, туризму та 

ін. Мінімальний рівень споживання на душу населення аптечної 

продукції в аналізований період зафіксований для таких регіонів, як 

Закарпатська і Тернопільська області, – 170 і 191 грн відповідно, що 

майже удвічі нижче за середньоринковий рівень. 
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Рис. 1. Обсяг аптечних продажів товарів «аптечного кошика»  

у грошовому виразі на душу населення в регіонах України  

за підсумками I півріччя 2012 р. 
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Різниця в рівні витрат на ліки пояснюється, перш за все, 

купівельною спроможністю населення, а також рівнем цін у регіоні, 

зокрема на ліки, обсягом бюджетного фінансування, рівнем 

захворюваності, асортиментом ліків в аптечній мережі й багатьма 

іншими чинниками. 

Таким чином, необхідно вивчити ситуацію, що складається на 

регіональному фармацевтичному ринку під впливом комплексу 

соціально-економічних, інституційних, природно-кліматичних, 

соціально-політичних чинників. При цьому повинна проводитися 

оцінка співвідношення пропозиції і попиту за певний відрізок часу; 

вивчення тенденцій і коливань цін, продажу товарів і послуг, 

товарних запасів і оборотності товарів, інтенсивності ділової 

активності, оцінка стійкості розвитку ринку. 
 

Література: 
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Новая аптека. – 2001. – №6. – С. 37-43. 

3. Helicopter view: аптечные продажи в регионах Украины по итогам 

I полугодия 2012 г. [Электронный ресурс] // Аптека. – №30 (851), 6 августа 

2012. – Режим доступа : http://www.apteka.ua/article/154645 



 75 

Горіцина І.А., 
старший наук. співр., к.е.н.,  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

МОДЕЛІ РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ З ВРАХУВАННЯМ 
ПРІОРИТЕТІВ 

 
Існує декілька видів задач розміщення, що застосовуються на 

практиці. Одним з головних є питання: чи варто виділяти ресурс для 
даного проекту, чи ні. У такому випадку варіанти реалізації проекту 
порівнюються на найнижчих рівнях двох ієрархій: ієрархії 
ефективності та ієрархії втрат. Порівняння відношень ефективності 
до втрат визначає лінію поведінки. Якщо є сумніви в доцільності 
реалізації проекту, то варто дослідити ресурси. Можливими 
альтернативами в ієрархіях ефективності та втрат будуть: проект – як 
перша альтернатива, виробництво і збереження ресурсу для 
майбутніх потреб – як друга альтернатива [1]. 

Формалізуємо три типи задач розподілу ресурсу у кількості X . 
Модель повного вкладення капіталу. Якщо починають нові 

проекти, які мають бути завершені за період розміщення, то треба 

розрахувати глобальні оцінки ефективності ib  (за першою ієрархією) 

і вартості ic  (за другою ієрархією) й розподілити ресурс у порядку 

зменшення відношень 1 1 2 2 ... n nb c b c b c    до повного його вичерпання. 

У випадку невеликої кількості ресурсу задача полягає в 
розподілі пропорційно ефективності проектів. Це випадок проектів, 
що потребують неперервного потоку ресурсу протягом тривалого 
періоду часу. Є випадки, коли ресурс розподіляється серед 
альтернатив так, щоб максимізувати відношення ефективності до 
вартості. Можуть бути випадки, коли пріоритети слугують індикаторами 
того, на яку альтернативу треба виділяти ресурс, а на який – ні. 

Часткове вкладення капіталу. У випадку, коли треба розпочати 
і стежити за виконанням декількох проектів, а розподіл ресурсів 
відбувається протягом окремих періодів часу, розв’язується задача: 

1

( ) max



n

i i i

i

b c x  при обмеженнях 
1

, 0
n

i i i

i

x X x R X


   , де iR  – 

необхідна кількість ресурсу виду i . Отже, підтримуються проекти з 
найбільшими значення відношення ефективності до вартості.  

Розміщення при обмеженнях. За великого дефіциту нестача 
ресурсу може спричинити шкоду споживачу. Альтернативним може 
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бути розподіл ресурсу з врахуванням соціальної значущості проектів 
для суспільства і їм треба виділити необхідну частину ресурсу. У той 
час треба припинити поставки ресурсу деяким проектам. Задача 
полягає у визначенні пріоритетів і взаємозалежності проектів. 
Визначення пріоритетів необхідне для визначення черговості 
проектів щодо забезпечення ресурсом. При цьому враховуються 
взаємозалежності виконання проектів: забезпечення високо 
пріоритетних проектів результатами функціонування проектів з 
низькими пріоритетами. Таким чином, загальну модель розподілу 
можна записати так: 

1

max
m

i i

i

x


  

при обмеженнях 

1

,
m

i i

i

x R


     (1) 

, ( 1,2, ),i i ix R i m           (2) 

1

, ( 1,2, , ),
m

ij j i i

j

a x y x i m


       (3)  

де всі змінні та коефіцієнти невід’ємні; обмеження (3) за смислом є 
аналогом моделі «витрати-випуск» з аналогічним значенням змінних, 

i  – пріоритет i -го проекту, R  – загальна кількість наявних 

ресурсів, iR  – кількість ресурсу, що необхідна для i -го проекту,  

i  – кількість ресурсу, що необхідна для одиниці продукції  

i -го проекту. Зазначимо, що обмеження (1) і (2) пов’язані з 
розподілом ресурсів, обмеження (3) показує структурну залежність 
проектів. Планується застосування такого симбіозу методів для 
реалізації багатокритеріальної процедури розподілу квот на 
забруднення довкілля (в т.ч. за Кіотським протоколом) на різних 
рівнях, починаючи від поділу між країнами до національних схем 
поділу між окремими проектами. У цих моделях ресурсом можна 
вважати кількість дозволених забруднень або завдання на зменшення 
виробництва забруднювачів. 

 
Література: 
1.  Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Excel, 6-е 

изд. : пер. с англ. (J.H. Moore, L.R. Weatherford Decision Modeling with 
Microsoft Excel). – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 1024 с. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 

Однією з актуальних проблем сучасної економіки є проблема 

оподаткування, зокрема проблема формування ефективного 

податкового навантаження. Складність її рішення полягає в тому, що 

тут зачіпаються інтереси двох суб'єктів: держави і бізнесу в особі як 

окремих підприємств, так і галузей. Встановлення ефективного 

податкового навантаження – це встановлення податкового 

навантаження, при якому забезпечувалася б наповнюваність прибуткової 

частини бюджету із забезпечення рентабельності бізнесу. 
Сьогодні можна бачити, що держава, прагнучи поповнити 

бюджет, пропонує перевірені методи, зокрема зростання непрямих 

податків, не враховуючи сценарії таких управлінських рішень і 

ефективність запропонованих заходів. Для ухвалення рішень у галузі 

оподаткування для зниження риски несприятливих наслідків і 

аналізу поточного стану економіки необхідно використовувати як 

інструмент економіко-математичні моделі.  

Оптимізації податкового навантаження присвячена велика 

кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. У них 

розглянуті основні проблеми податкового навантаження як на макро-

, так і на мікрорівні. Але більшість з них все ж присвячена питанням 

оптимізації податкового навантаження з точки зору надходжень до 

бюджету, навіть якщо розглядаються проблеми підприємств. На наш 

погляд, необхідні моделі, які дають можливість здійснювати 

податкову діагностику, результати якої можуть бути основою 

вироблення ефективних рішень. Функціонування підприємства, з 

одного боку, передбачає мінімізацію податкових платежів, з другого 

– максимізацію або мінімізацію критеріїв ефективності підприємства. 

До класичних критеріїв відносять рентабельність виробництва.  

Тому підприємство повинно балансувати між прагненням 

отримувати прибуток і необхідністю платити податки. Отже, дану 

ситуацію можна описати за допомогою багатокритеріальної моделі. 

Суттю одного з методів вирішення багатокритеріальних моделей є 
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визначення одного з критеріїв як найбільш важливого, а решта 

критеріїв виконують роль обмежень. 

На основі статистичних даних промисловості України за 2008 

рік, застосовуючи вищезгаданий метод, була отримана модель 
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де   – податкове навантаження, md  – частка матеріальних витрат у 

структурі операційних витрат, pld  – частка фонду оплати праці в 

структурі операційних витрат, amd  – частка амортизації в структурі 

операційних витрат, ind  – частка інших витрат в операційних 

витратах підприємства, pc  – операційні витрати на одиницю 

продукції, R – рентабельність підприємства. 

Оптимальне податкове навантаження для 

середньостатистичного підприємства промисловості України  

в 2008 році склало   = 0,282 або 28,2 % при md  = 0,871, pld  = 0,017 і 

pc  = 210,96 грн. При цьому рентабельність підприємства складе 

4,8%. Отриманий результат податкового навантаження і відповідна 

йому рентабельність не суперечить прийнятному діапазону 

податкового навантаження, оціненому на основі методики оцінки 

податкового навантаження на основі узагальненого показника 

ефективності за 2008 рік. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: 

ПІДХОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Соціально-економічні системи та процеси, які у них 

відбуваються, характеризуються динамічністю, невизначеністю, 

багатоваріантністю тощо і пов’язані з аналізом, проектуванням і 

управлінням мікро- та макроекономічними підсистемами у 

середовищі з відповідними суспільними, соціальними та 

екологічними характеристиками. 

Одним із перспективних підходів до моделювання соціально-

економічних систем та її складових підсистем є підхід, який 

будується на урахуванні впливу на процеси соціально-економічної 

динаміки економічної структури суспільства, тобто розподілу 

елементів суспільства за ліквідними накопиченнями (заощадженнями), 

які швидко і без втрат конвертуються у грошові ресурси. Звичайно, 

задача визначення та ідентифікації економічної структури 

суспільства не є простою, вона потребує окремого фундаментального 

дослідження. Ідентифікована економічна структура суспільства 

дозволяє будувати базові («мінімальні») та розширені («імітаційні») 

моделі, рівень адекватності яких суттєво залежить від адекватності 

знань про економічну структуру суспільства. 

Використання даного підходу для моделювання соціально-

економічних, еколого-економічних та інших процесів, що 

відбуваються у соціально-економічних системах, має свої 

особливості. Найперше це стосується фазового простору змінних 

моделей. Цей простір розширений показниками економічної структури 

суспільства, найголовнішими з яких є фінансові спроможності 

суспільних елементів (як економічних суб’єктів) щодо купівельної 

здатності та здатності до організації виробничої діяльності. Моделі 

соціально-економічної динаміки дозволяють отримати залежності 

показників економічної структури суспільства від змінної часу. 

Друга особливість полягає у тому, що, як правило, фазові 

змінні є певними агрегатами, тобто агрегованими показниками, 

наприклад, економічний суб’єкт кожної суспільної групи 
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характеризується як «усереднений» суб’єкт, що репрезентує дану 

групу, вводиться також поняття агрегованого суспільного продукту, 

ціни на нього тощо. Економічна поведінка кожного суб’єкта 

визначається його фінансовими можливостями і описується 

відповідними агрегованими функціями попиту, споживання, 

виробничими функціями, еколого-економічними функціями. Зміна в 

часі динамічних змінних формалізується на основі економічно 

обґрунтованих закономірностей, що характерні для соціально-

економічної системи у цілому та її окремих підсистем. 

Практика побудови моделей соціально-економічних систем 

підтверджує той факт, що задовільного рівня адекватності можна 

досягнути у тому випадку, коли модель щонайменше апробована на 

обчислювальних експериментах та ідентифікована за допомогою 

реальної статистичної інформації. 

Вище вже йшлося про розширені, тобто імітаційні моделі. 

Будь-яка наближена до реальності модель, побудована на основі 

вищезгаданого підходу, є імітаційною моделлю. Особливість імітації 

у тому, що в умовах потужного розвитку комп’ютерно-

інформаційних систем вона перетворилась в один з найбільш 

ефективних методів моделювання складних систем і належить до 

важливих засобів системного аналізу та пізнання об’єктивної 

реальності. Здійснюючи варіантні розрахунки з теоретичною, 

неідентифікованою моделлю, можна не тільки отримати невідомі 

значення її параметрів, але й розробити певні варіанти розвитку 

соціально-економічних систем та її складових, спрогнозувати 

найбільш вдалі та адекватні траєкторії динаміки ключових 

економічних та соціально-економічних показників тощо, а отже, 

створити відповідне аналітичне забезпечення системи підтримки 

прийняття соціально-економічних рішень. 

Зазначимо також ще одну особливість математичних моделей, 

параметризація та верифікація яких пов’язана з обчислювальними 

експериментами, тобто загалом з імітацією. Ця особливість полягає у 

зворотному зв’язку, який існує між теоретичними та 

експериментальними дослідженнями. Експерименти не лише 

коригують та підтверджують теорію, але й сприяють появі нових 

моделей та загальнотеоретичних ідей, які у процесі імітації 

приводять дослідника до серйозних результатів у сфері здобуття 

нових знань про об’єкт та методи досліджень. 
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SINGLESECTORAL MODELS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC 

SYSTEMS: QUALITATIVE ANALYSIS AND RESULTS OF 

COMPUTATIONAL EXPERIMENTS 

 

Building a sustainable economy is one of the strategic issues  

of human society over which today are active not only researchers, but 

also practitioners, representatives of various governmental, public and 

political circles. One of the areas of study of this problem is associated 

with the processes of ecological-economic interaction, to describe the 

analysis and prediction of effective use of economic-mathematical 

methods and models. 

The subject of this research work is the developed dynamic models 

of singelsectoral economy in the space of parameters of the economic 

structure of a society, the price of aggregate social product, and disposal 

of pollutants and indicators of uncompensated (unused) contamination. 

Among the social groups that form the economic structure of a society, 

the main mission is performed by the organizers of productive and 

economic activity in general, i.e. the owners of enterprises or institutions. 

The equation of the dynamics of their capital is decisive in the aggregate 

relationships which form a particular pattern. In singelsectoral models of 

ecologically balanced economy this equation reflects real income and 

expenditures of the owner of companies, including the costs associated 

with utilization of produced pollution. Since the equations of dynamics is 

differential the right side of this equation should be analized to study 

possible equilibrium states, which is zero. In the most general form the 

obtained equation has the form 

( ) ( )A s B s , 

where s  – financial capacity of the enterprises owner of concerning the 

investments of a production, ( )A s , – income, ( )B s  – costs. 
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Typically, organizational and operational costs in the economy 

occur so that the amount of product is approximately equal to the demand 

for it. It means that in practice functions ( )A s  and ( )B s  have similar 

values and are intersected. The points of their intersection actually 

describe the possible equilibrium states in this economy. Fig. 1 shows six 

maximally highest possible non-trivial solutions of the equation 

( ) ( )A s B s  in the case when demand functions and production functions 

refer to appropriate classes of functions described in [1, 2]. 

 

 
Fig. 1. Schematic illustration to the graphical solution of equation ( ) ( )A s B s  

 

These solutions differ in financial capacity of product manufacturer 

and thus in the ability of the consumer. The equilibrium points 0 1 2, ,S S S  

are steady and the points 1 2 3, ,N N N  - unsteady. Indeed any deviation 

from the points 0 1 2, ,S S S  to the left is economically inappropriate, 

because it means a production reduction at existing demand. The 

deviation to the right is also undesirable because it means increasing of a 

production at reduced demand. Thus, any deviation at the economic 

system from 0 1 2, ,S S S  leads to a situation in which the system returns 

back to these points. The points 1 2 3, ,N N N  have a quite different 

character. Any displacement of these points to the left means layoffs and 

reduced demand, and to the right - output growth with increasing demand, 

i.e. the economic system does not return to these points after rejection 

from them. Obviously the excess demand (the difference between supply 

and demand) changes its sign from «+» to «-» in steady state, and from 

«-» to «+» in the unsteady state. Naturally, in ecologically balanced 

economy the arrangement of steady and unsteady states of equilibrium is 

much influenced by financial resources (part of savings), input  

into utilization of production wastes. 
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For the above mentioned models should be note a significant  

impact on the occurrence of equilibrium states of the parameters of the 

demand functions and especially production functions and features of 

utilization reflecting technological advances in the production of 

aggregate product. Depending on the level of production technologies 

some states may disappear. 0 1,S N  states are low-productive and 1 2,S N  

states – high productive. 

Qualitative analysis of the models and the results carried out with 

them convenient to be performed using the integral index 

0

( ) [ ( ) ( )]

s

V s A x B x dx  , 

that reflects the solvency demand on the aggregate product and the 

solvency of the owner of enterprises concerning the production of the 

main product and utilization. The analysis of the index ( )V s  leads to 

several important conclusions. Briefly formulate some. 

1. The improvement of efficiancy of production technology  

of wastes utilization leads to the formation of stable states of the 

economy, which is the main production and waste disposal, but further 

increase of this efficiency creates conditions for the formation of sepa 

enterprise utilization, i.e. the formation of a separate subsidiary 

(environmental) sector. 

2. Rise of costs of business owners for private consumption  

has harmful consequences for the economy as a whole, and for processing 

industrial waste utilizationas disappearance of stable equilibrium states, 

simplifation of the economic structure of a society, and other negative 

effects occur. 

3. In a real situation (with a certain level of efficiency of 

production technology) there are conditions when revenues and 

expenditures of enterprises are balanced, and prices are balanced in terms 

of the balance of market supply and demand. Significant deviations of 

performance technology productivity and reduction of investment in 

production lead to the disappearance of these conditions. 

4. For singelsectoral economy there are characterized not  

only high-and low-productive stable states, but also intermediate stable 

states with intermediate values of financial capacity. For implementation 

of the technologies for utilization wastes and formation of an  

appropriate sector of economy there should be formed the management, 
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which into account the existing structure of stable states, in particular for 

creation of a separate sector of economy for utilization of the produced 

wastes, there should be formed the management which transforms 

economy in stable states with higher level of financial capacity  

and investments. 

5. Based on the results of computational experiments with  

the elaborated models there was determined the dependence of solutions 

on the model parameters and initial conditions, and also on external 

factors (management). The successful combination of parametric and 

«power» influences allows to achieve a high level of adequacy of the 

constructed models. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕНЬ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЗАЄМОДІЇ  

ЛЕГАЛЬНОЇ ТА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІК 
 

За умов недостовірності інформації, спричиненої існуванням 
тіньової економіки, одним з можливих варіантів вирішення проблеми 
прийняття рішень може стати побудова моделей взаємодії тіньової та 
легальної економік. Економіко-математичні моделі дозволяють 
описати складний процес взаємодії та включають значну кількість 
факторів впливу. Знаходження аналітичних розв’язків для моделей 
зазвичай є трудомістким процесом і не дозволяє належним чином 
оцінити вплив кожного з параметрів моделі, що ускладнює процес 
прийняття рішень. Вирішити проблему прийняття рішення для 
математичних моделей тіньової економіки можна за допомогою 
розробки системи підтримки прийняття рішень. 

Метою процесу прийняття рішень є переміщення системи з 
поточного стану в деякий бажаний у майбутньому стан. У складній 
ситуації процес прийняття рішень часто потребує вибору такого 
шляху до невизначеного майбутнього, який вимагає створення 
значної кількості ітераційних дій, результати яких викличуть перехід 
від нинішньої ситуації до бажаної ситуації в майбутньому.  

Для автоматизації процесу прийняття рішень та перегляду 
можливих варіантів розвитку подій розробляються системи 
підтримки прийняття рішень. Загальна структура систем підтримки 
прийняття рішень включає в себе три основні елементи, які 
взаємодіють між собою [1]: система управління базами даних, 
система управління базою моделей та інтерфейс користувача. 

Система управління базами даних забезпечує доступ до 
інформації, а також надає все необхідне програмне забезпечення, що 
дозволяє отримати дані у придатному для аналізу вигляді без 
витрачання зусиль на програмування інтерфейсу користувача. Дані 
включають факти про зовнішні операції, тренди, дослідження ринку 
та загалом доступну інформацію. 

Система управління базою моделей відстежує всі можливі 
моделі, які можуть бути використані під час аналізу, а також 
елементи управління для застосування моделей. Моделі можуть 
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допомогти особам, які приймають рішення, зрозуміти проблеми і 
допомогти їм приймати рішення. Метою роботи системи підтримки 
прийняття рішень на основі моделей є надання особам, що 
приймають рішення, корисних моделей для аналізу і вирішення 
складних проблем. 

Третьою складовою систем підтримки прийняття рішень є 
інтерфейс користувача, який забезпечує всі механізми, за допомогою 
яких інформація вноситься в систему та виводиться як результат її 
роботи. Він включає всі вхідні діалоги, за допомогою яких 
користувач отримує доступ до даних та моделей. Метою 
користувацького інтерфейсу є мінімізація кількості некоректно 
отриманої інформації, а також зведення до мінімуму зусиль, 
витрачених особою, що приймає рішення.  

Безпосередньо процес використання системи підтримки 
прийняття рішень полягає не у програмуванні та не у введенні даних. 
Це означає, що особи, які приймають рішення, не займаються 
написанням програмних кодів для аналізу даних при використанні 
СППР. Швидше СППР створює каркас, в якому особи, що 
приймають рішення, можуть отримати необхідну допомогу для 
прийняття рішень за допомогою простого у використанні меню або 
системи команд. Як правило, СППР надає допомогу в розробці 
альтернатив, доступі до даних, розробці моделей та інтерпретації їх 
результатів, у виборі параметрів або аналізі їхнього впливу.  

Для вирішення проблеми моделювання тіньової економіки 
розроблено моделі взаємодії тіньової та легальної економік [2], а для 
забезпечення процесу прийняття рішень для побудованих моделей 
тіньової економіки розроблено алгоритмічне та програмне 
забезпечення за допомогою MatLab. Інтерфейс реалізовано засобами 
Visual Studio 2012. Розроблене програмне забезпечення дозволяє 
знаходити розв’язки моделей, проводити імітаційні експерименти з 
моделями, змінюючи керуючі параметри. Особа, що приймає 
рішення, має можливості визначити вплив кожного з керуючих 
параметрів на загальний стан системи. Розроблена СППР є цілісним 
комп’ютерно-інформаційним інструментарієм для економіко-
математичного моделювання тіньової економіки. 

 
Література: 
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з розширеною економічною структурою суспільства / І.С. Вінничук // 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ 

ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
Практика встановлення та функціонування ринку землі, 

зокрема ринку землі сільськогосподарського призначення, в 
розвинених країнах світу свідчить, що ефективне та раціональне 
використання землі сприяє не лише зростанню 
сільськогосподарського виробництва, але й економіки в цілому [1]. 
При цьому найвагомішими факторами, які сприяють розвитку даного 
ринку, є ціна на землю, попит та пропозиція землі, ціна на 
сільськогосподарський та промисловий продукт, екологічні фактори 
тощо. Проте однією з основних проблем є відсутність чи 
недосконалість методик кількісного вимірювання даних факторів та 
їх впливу в комплексі на розвиток ринку землі у цілому. Зокрема 
стосовно вартості земельної ділянки відомі три методи оцінки: 
порівняльний, доходний та витратний, які розроблені в країнах з 
розвиненим ринком землі, і повинні базуватися на реальній ринковій 
інформації, чого в період становлення ринку землі немає. Для 
вирішення даних проблем можуть бути використані економіко-
математичні моделі, за допомогою яких можна отримати обґрунтовані 
параметри ринку землі залежно від початкових умов та обраної мети. 

Конкретизуємо теоретичну базу однієї з таких моделей. 
Відомо, що ринок землі прямо чи опосередковано залежить від 
економічної структури суспільства (ЕСС). Для урахування ЕСС у 
моделі визначимо такі основні суспільні групи: селяни-пенсіонери – 
власники паїв, які вони можуть здавати в оренду або продавати; 
одноосібні власники паїв працездатного віку, що можуть самостійно 
обробляти землю та продавати її; власники середніх земельних 
господарств; власники великих земельних господарств. У процесі 
своєї діяльності кожна з груп отримуватиме прибуток, який ми 
вважатимемо змінною величиною, залежно від конкретної ринкової 
ситуації. Доходами в розрізі кожної з груп буде пенсія, кошти від 
продажу земельних ділянок і орендні платежі для селян-пенсіонерів, 



 88 

кошти від продажу земельних ділянок та виробленого 
сільськогосподарського продукту для одноосібних власників, 
середніх та великих землевласників. Витратами для всіх перерахованих 
груп людей будуть витрати на купівлю сільськогосподарського та 
промислового продукту, крім того, середні та великі землевласники 
витрачають кошти на заробітну плату найманим робітникам, орендну 
плату селянам-пенсіонерам та на купівлю нових земельних ділянок. 
На основі вищенаведених припущень моделюються рівняння 
динаміки прибутку для згаданих груп людей. 

Наступним структурним елементом даної моделі є опис 
динаміки цін на земельні ділянки. Як один зі способів тут можна 
використати припущення про те, що ціна на земельні ділянки 
змінюється залежно від різниці між попитом і пропозицією із деяким 
коефіцієнтом пропорційності, який відображає часовий лаг та зміну в 
часі доходності самої землі. 

Також важливою динамічною змінною є ціна на 
сільськогосподарський продукт. Проте для спрощення моделі 
доцільно взяти не всі мислимі сільськогосподарські продукти, а 
вибрати деякий усереднений продукт і ціну на нього. Методика 
формування та кількісного оцінювання агрегованого 
сільськогосподарського продукту загалом є складною задачею. Як 
один зі способів встановлення ціни можна запропонувати середню 
ціну споживчого кошика. Зміна ціни на агрегований 
сільськогосподарський продукт залежить від різниці між попитом та 
пропозицією на нього із певним часовим лагом.  

У процесі функціонування ринку землі змінюватиметься і сама 
площа землі, яка є у розпорядженні конкретного землевласника. Ця 
зміна в часі залежить від співвідношення попиту та пропозиції на 
землю з деяким лаговим коефіцієнтом. 

Формалізована модель, яка відображає описані вище процеси, 
описується системою диференціальних рівнянь, доповненою 
початковими умовами для зазначених динамічних змінних, а саме 
для прибутку всіх груп людей, ціни на землю та на агрегований 
сільськогосподарський продукт, а також площ земельних ділянок, що 
перебувають у розпорядженні конкретного землевласника. 

 
Література: 
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МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКОНОМІКИ  
У ПРОСТОРІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ 
СУСПІЛЬСТВА, ЦІН ТА НЕЗНИЩЕНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 
Як у вітчизняних, так і у зарубіжних наукових дослідженнях 

проблеми екологізації економіки та її соціальної спрямованості 
займають особливе місце та належать до найбільш актуальних і 
пріоритетних наукових та суспільних проблем сьогодення. Без 
розв’язання цих проблем неможливо побудувати економіку сталого 
розвитку, тобто екологічно та соціально збалансовану економіку, у 
якій інтереси людини та природи гармонійно узгоджені, коли 
економічне зростання максимально враховує можливості та стан 
ресурсного потенціалу, екологію навколишнього середовища, умови 
життєдіяльності та перспективи людського суспільства. 

У плані методології розв’язання проблем еколого-економічної 
взаємодії особлива роль належить моделюванню, оскільки 
математичні моделі еколого-економічних систем, соціо-еколого-
економічних систем, які за своєю сутністю є складними системами, 
дозволяють здійснити якісний аналіз їх розв’язків, а у сукупності з 
комп’ютерно-інформаційними технологіями – відповідні обчислювальні 
експерименти, що в кінцевому результаті дозволяє проімітувати 
процеси реального функціонування та розвитку цих систем, 
спрогнозувати основні тенденції та тренди, що характеризують їх. 

Нижче йдеться про результати, які є логічним продовженням 
досліджень [1, 2], а саме про розроблені автором моделі еколого-
економічної взаємодії у просторі показників економічної структури 
суспільства, цін на агрегований суспільний продукт та утилізацію 
забруднення, а також показників незнищеного (неутилізованого) 
забруднення, тобто забруднення довкілля. Під економічною 
структурою розуміється розподіл елементів суспільства (наприклад, 
сімей) за ліквідними заощадженнями у грошах та цінних паперах, які 
швидко і без втрат конвертуються у гроші, тому основними 
показниками економічної структури суспільства є заощадження 
суспільних груп, включених у цю структуру. Запропоновані моделі є 
гомоморфним образом економіки як об’єкта дослідження у фазовому 
просторі заощаджень, цін та обсягів незнищеного забруднення. 
Інакше кажучи, ці моделі є певною проекцією економічної системи 
на розглядуваний фазовий простір. Оскільки змінні моделі (фазові 
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змінні) залежать від часу, тобто є динамічними змінними, то 
рівняння їх динаміки у випадку неперервного часу описуються на 
мові математики у загальному випадку нелінійними 
диференціальними рівняннями, якими власне кажучи і 
формалізуються моделі. Рівняння динаміки доповнені відповідними 
початковими умовами, які характеризують початковий стан 
економічної системи у досліджуваному фазовому просторі. 

Зазначимо також, що економіка (об’єкт моделювання) 
розглядається як цілісна еколого-економічна система, що складається 
з двох підсистем – підсистеми матеріального (основного) 
виробництва (сектор А) та підсистеми допоміжного виробництва 
(сектор В), у якій здійснюється утилізація забруднення, створеного у 
основному виробництві. Сектор А як винуватець створеного 
забруднення виділяє на утилізацію (як правило, деякої частини) 
забруднення певні кошти сектору В. Фінансова спроможність 
сектору В щодо здійснення своєї діяльності може формуватись не 
тільки сектором А, але й державою, приватними інвесторами й ін. 
Потрібно відзначити, що у побудованих моделях враховано також 
умови еколого-економічної рівноваги, сутність яких полягає у тому, 
що обсяги неутилізованого (незнищеного) забруднення не повинні 
перевищувати допустимий рівень забруднення довкілля, що 
відповідає встановленим у суспільстві екологічним стандартам. 

Важливо також відзначити, що урахування економічної 
структури суспільства дає можливість за допомогою запропонованих 
моделей вивчати реальні економічні процеси як на рівні еколого-
економічної взаємодії, так і на рівні соціо-еколого-економічної 
системи у просторі вказаних вище фазових змінних. Це означає, що 
дані моделі можуть бути ефективно використані на практиці у 
системах підтримки прийняття соціально-економічних рішень. З 
огляду на те, що частина параметрів моделей може бути адекватно 
ідентифікована за допомогою експертних оцінювань, зокрема методами 
машинної імітації, запропоновані моделі можуть також використовуватись 
для розробки імітаційних систем та алгоритмів імітаційного 
моделювання, призначених для прикладних досліджень в економіці. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОВІ ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ЯК ФУНКЦІЇ  

ВІД ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

 

При вивченні складних соціально-економічних та еколого-

економічних систем в умовах економічно структурованого 

суспільства принципове значення мають функції економічної 

поведінки. Існують два підходи до побудови таких функцій. 

Теоретичний підхід полягає у теоретичному вивченні причинно-

наслідкових зв’язків між змінними, властивостями і 

характеристиками шуканої функції та її знаходженні як результату 

теоретичних досліджень. Прикладний підхід ґрунтується на обробці 

статистичних даних за допомогою математико-статистичних методів. 

Основними функціями економічної поведінки є функції 

споживання та виробничі функції, які залежать від фінансової 

спроможності суб’єкта економічних відносин. Під фінансовою 

спроможністю споживача розуміється його купівельна спроможність 

(максимальна кількість одиниць товару, які споживач може придбати 

за одиницю часу при заданій ціні на товар та фінансових ресурсах, 

виділених на споживання), а виробника (власника, організатора 

виробництва) – його виробнича потужність (максимальна кількість 

одиниць продукції, які він може випустити за одиницю часу при 

заданих очікуваній ціні на продукцію та фінансових ресурсах, 

виділених на виробництво). Нижче охарактеризуємо зміст функцій 

економічної поведінки. 

Функцією споживання називається функціональна залежність 

кількості придбаного у натуральних одиницях товару (продукту) q  

від наявних грошових ресурсів (заощаджень) z  та ціни одиниці 

продукції p . До типових функцій даного класу належать функції 
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де 1s  – купівельна спроможність, що відповідає «кошику 

продовольчих товарів»; 1  – параметр, що відображає наявність 

товарів одного виду, які відрізняються як за якістю, так і за ціною; 

mins  – деяке граничне значення купівельної спроможності або межа 

між споживанням товарів першої та другої категорій; 2s  – значення 

купівельної спроможності, яке відображає поведінку  

представників середнього класу; 2  – параметр, що описує 

заміщення ідентичних товарів довгострокового користування на 

дорожчі при зростанні купівельної спроможності; ( )h x  – функція 

Хевісайда (одинична функція). 

Загальна функція споживання є сумою функцій (1) і (2), тобто 

1 2( ) ( ) ( )q s q s q s  .                                  (3) 

Виробнича функція є залежністю результату виробництва від 

факторів, що спричиняють виробничий процес. Виробнича функція, 

як правило, описує результат виробництва за одиницю часу в 

розрахунку на одного працівника, тому 
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max max
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f

n n
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s
f f
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                                    (4) 

де n  – кількість працівників,   – тривалість виробництва одиниці 

продукції, maxf  – максимальна потужність виробництва. 

Крім функцій споживання та випуску, до класу функцій 

економічної поведінки належить також ряд інших функцій, зокрема 

функції утилізації забруднення та попиту на нього з боку суб’єкта, 

що організовує процес утилізації. Дані функції також залежні від 

фінансової спроможності та використовуються при моделюванні 

процесів еколого-економічної взаємодії. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРНОСТІ 

СИСТЕМИ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ 

 

Для ідентифікації складних систем, таких як метеорологічні, 

економічні, система зерновиробництва, необхідно аналізувати 

обширну ретроспективну інформацію, отриману в результаті 

функціонування системи. Виміри досліджуваних параметрів 

проводять через фіксований інтервал часу   і представляють у 

вигляді часових рядів виду n
xxx ,...,

21 . Основною метою аналізу 

часового ряду є отримання інформації про систему, що його 

породила, і, в першу чергу, оцінка найголовнішої характеристики 

системи – її розмірності D . Під розмірністю традиційно розуміють 

мінімальну кількість незалежних змінних, яка дозволяє однозначно 

описати установлену динаміку дисипативної системи. Відомо, що 

при розмірності, яка не перевищує 5-6, добре працюють різноманітні 

методи аналізу і прогнозу еволюції системи. При більших 

розмірностях застосування відповідних методів стає 

проблематичним [1, 2]. Зазвичай явний вигляд математичної моделі 

системи є невідомим і тому необхідно мати можливість оцінювати 

розмірність системи безпосередньо за спостереженнями. На сьогодні  

існують два підходи до дослідження часових рядів: статистичний 

(імовірнісний) та динамічний (теорія Такенса-Мане). 

Система зерновиробництва належить до класу відкритих 

нелінійних систем, які зазвичай називають дисипативними. Такі 

системи є нерівноважними завдяки розсіюванню енергії, отримуваної 

ззовні. В більшості дисипативних систем сукупність фазових 

траєкторій притягується до деякої скінченновимірної підмножини 

фазового простору, яку називають атрактором. Атрактор, який 

можна описати за допомогою скінченного набору деяких змінних, 

визначає властивості усталеного з часом коливного процесу. 

Коливання у системі зерновиробництва зумовлені коливаннями 

врожайності, причиною яких є циклічні зміни кліматичних умов. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Таким чином, вивчення динаміки вихідної системи можна звести до 

вивчення її атрактора. 

При аналізі часових рядів головною задачею є реконструкція 

динамічної системи, яка породила цей ряд. Згідно з теорією Такенса-

Мане, задовільну геометричну картину атрактора системи можна 

отримати, якщо замість змінних, які характеризують поведінку 

системи (але значення яких нам невідомі), використати так звані 

вектори затримок  
11

,,,



miiii

xxxz   для одного виміряного 

параметра. Вперше даний підхід до аналізу часових рядів був 

математично обґрунтований в роботах Такенса [3]. Теорія Такенса 

дозволяє встановити динамічний характер системи. Систему в 

деякому наближенні можна вважати динамічною, якщо її розмірність 

не перевищує деякого критичного значення (зазвичай вибирають 

6D  ). Розмірність системи часто зіставляють із розмірністю 

вкладення атрактора – мінімальною розмірністю фазового простору, 

в який без самоперетинів може бути поміщений гладкий многовид, 

який цілком містить цей атрактор. На сьогодні найбільш популярним 

алгоритмом оцінювання розмірності вкладення D  є алгоритм 

Грассбергера-Прокаччі [4]. Проте він є неефективним при роботі з 

короткими (до 104 значень) часовими рядами. Використовують і інші 

методи оцінювання розмірності систем: функціональний метод [2], 

метод «фальшивих найближчих сусідів» [5], метод власних  

значень [6]. Метою даної роботи є визначення ефективності вказаних 

методів при роботі з короткими зашумленими часовими рядами 

врожайності. 

Об’єктом дослідження у нашій роботі є ряд врожайності 

зернових в Україні за 1950-2012 роки [7]. Згідно з теоремою 

Таккенса, ряд спостережень однієї змінної містить інформацію про 

поведінку системи в цілому. Основою досліджень динаміки системи 

є фазова траєкторія, відтворена з одновимірного часового ряду за 

допомогою методу затримок [3].  

В основі застосування більшості методів лежить поняття 

відстані між векторами стану системи у фазовому просторі. 

Недоліком традиційно застосовуваної евклідової відстані є 

недостатня кількість «сусідів» – найближчих точок фазового 

простору. Автором введено та використано поняття кутової відстані 

між векторами стану, яке дозволяє більш ефективно аналізувати 

близькість станів системи у випадку нестаціонарних часових рядів. 
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Кутова відстань 
d  між двома векторами фазового простору 
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Використання поняття кутової відстані дозволяє виявити 

подібні (гомогенні) вектори у фазовому просторі. У випадку 

нестаціонарних рядів це дозволяє збільшити кількість «найближчих 

сусідів», що сприяє підвищенню якості отриманих оцінок.  

Найменш чутливими до кількості елементів часового ряду 

виявилися метод фальшивих сусідів та метод власних значень. Саме 

ці методи дозволили отримати найбільш надійні оцінки розмірності 

системи зерновиробництва України. Для ефективного використання 

методу фальшивих сусідів важливим є оптимальний підбір 

параметрів, зокрема кількості найближчих сусідів (векторів фазового 

простору). Комп’ютерні експерименти показали, що оптимальна 

кількість точок – найближчих сусідів становить 100. 

Дослідження методом власних значень дозволило виявити 

ефект ускладнення системи зерновиробництва, пов'язаний із зміною 

типу економічної системи в 90-х роках ХХ століття. Як правило, 

декілька власних значень коваріаційної матриці є помітно більшими 

від інших, які є приблизно однаковими. При деякому номері 

величини власних значень стабілізуються («виходять на плато»). Цей 

номер і буде розмірністю системи. Результати розрахунків методом 

власних значень наведені на рисунку 1. 

Як видно з рис. 1, при 5D  величини власних значень 

стабілізуються. Отже, значення 5D  і є значенням розмірності 

системи зерновиробництва в Україні. Лівий рисунок побудований за 

часовим рядом врожайності 1950-2012 років, правий містить лише 

частину ряду від 1950 року до 1990 року. Лівий рисунок дозволяє 

побачити, як вплинули на розмірність системи зерновиробництва 

зміни, які відбулися в економіці України після 1990 року 

(ускладнення системи, зменшення її детермінованості).   
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Рис. 1. Визначення розмірності вкладення методом власних значень 
 

Проведені нами комп’ютерні розрахунки дозволяють зробити 

наступні висновки. Метод Грассбергера-Прокаччі є дуже чутливим 

до довжини ряду і погано працює при довжинах N < 104. Тому його 

не можна застосовувати до коротких рядів урожайності, довжина 

яких не перевищує 100 значень. Найкращі результати для коротких 

часових рядів, які містять елементи шуму, показали метод власних 

значень та метод «фальшивих сусідів». Усі методи дозволяють 

оцінити розмірність системи зерновиробництва України як 5D .  
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Це означає, що досліджувану нами систему можна повністю описати 

за допомогою п’яти параметрів. Застосовану нами методику 

дослідження складних систем можна застосувати до аналізу інших 

економічних, біологічних та метеорологічних систем. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 
 
Дослідження засвідчують, що розвиток аграрного сектору 

слугує базисом розв’язання економічних, екологічних, соціальних 
проблем, які постають нині перед усіма сферами. Саме тому 
проблеми, що постають перед органами діяльності, варто віднести до 
значущих, ключових, вирішальних. Йдеться про забезпеченість 
стабільності, прогнозованості, достатності функціонування 
аграрного сектору у зв’язку з виробництвом і реалізацією аграрної 
продукції, наданням послуг іншим сферам національної економіки. 

Віддаючи належне потребі нарощування економічного 
потенціалу інших галузей економіки, ми все ж таки віддаємо 
керованість сільського господарства та повністю поділяємо думку 
Леоніда Абалкіна, що потреба у продуктах сільського господарства 
належить до вічних проблем. Спочатку потрібен все-таки хліб, а 
потім – розваги [1, с. 13]. 

Ретроспективний аналіз засвідчує, що успішність розвитку цієї 
сфери економіки залежить від багатьох чинників. Передусім це 
стосується економічної моделі, що покладається в основу суспільно-
відтворювального процесу. Відомо, що у вітчизняному аграрному 
секторі економіки покладено ліберальну (неоліберальну) модель 
розвитку, та корінним чином відрізняється від теоретико-методологічних 
засад організації відтворювального процесу в умовах функціонування 
командно-адміністративної системи. Насамперед це стосується 
інформаційного забезпечення організаційної діяльності сільського 
господарства. Йдеться про те, що за різних моделей, які покладені в 
основу економічного розвитку, інформаційне забезпечення не є однаковим.  

Зазначимо, що інформаційне забезпечення у той час було, як 
правило, дозоване, контрольоване, проходило цензуру. До уваги 
дослідження варто взяти те, що у період директивної економіки 
засоби комунікативної передачі даних характеризувались недорозвиненістю. 

Проголошення новітніх теоретичних і методологічних засад 
аграрного сектору України призвело до підвищення ролі інформації 
як ключового сегмента вирішення економічних, соціальних, 
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екологічних та інших суспільно значущих завдань відтворювального 
процесу. Інформація перетворювалась у вагомий чинник виробництва, а 
й у основу багатства суспільства, сумарна вартість якої наближається 
до сумарної вартості продуктів матеріального виробництва, а саме 
відновлювальний, на розширеній основі ресурс [2, с. 12]. 

Достатність, повнота, доступність та можливість використання 
інформації, на наше переконання, дає можливість сформулювати 
шляхи, стратегію, аграрну політику розвитку аграрного сектору 
економіки. Мова йде про те, що інформаційне забезпечення часто 
корелює із досягненнями науково-технічного прогресу, 
інноваційними продуктами. 

Інноватика, на думку багатьох вчених, слугує інструментом 
подолання кризових явищ у вітчизняному аграрному секторі, 
посилює інтелектуалізацію розвитку. Відомо, що матеріально-
технічною особливістю видів криз і проходження циклів, 
зазначається В. Оскольським, є науково-технічне вдосконалення 
виробництва, передання його на новий щабель прогресу [3, с. 6]. 

Таким чином, посилення інформаційного забезпечення 
сільського господарства, запровадження нових засад розвитку 
повинні стати найважливішими компонентами аграрної політики. Без 
інформації, без імплементації дослідження науки і техніки, що 
пов’язані з виробництвом аграрної продукції, досягнути процесу 
«витягнення» сільського господарства з економічної, соціальної, 
екологічної кризи неможливо. Це аксіома, яка потребує усвідомлення 
нинішньою владою й усіма суб’єктами, діяльність яких корелює 
теперішнім і майбутнім розвитком господарства.  

Запровадження інноваційної моделі аграрного сектору 
потребує, передусім, участі держави. Йдеться про організацію і 
забезпечення нею належного функціонування інноватики проведення 
заходів з формування споживачів, інноваційних продуктів, а також 
проведення робіт щодо організації суб’єктів господарювання 
інформаційного забезпечення. 
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Україні / В. Оскольський // Економіка України. – 2010. – №6. – С. 4-13. 
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ЗАДАЧА МАРШРУТИЗАЦІЇ ТРАНСПОРТУ З ЧАСОВИМИ 

ВІКНАМИ 
 
Задачі маршрутизації транспортних засобів (ЗМТЗ) [1] є 

ключовими в областях транспортних перевезень і логістики і мають 
величезне практичне значення. В багатьох бізнес-процесах доставка 
товарів до клієнта займає важливе місце, і витрати на транспорт є 
досить суттєвими. Ціни на паливо постійно зростають, 
обслуговування великого автопарку також потребує великих затрат. 
Тому постає необхідність планувати графік перевезень таким чином, 
щоб, з одного боку, виконати всі завдання по перевезенням, а з 
іншого – задіяти якнайменше транспортних засобів і проїхати 
якнайменшу відстань. Завдання часто ускладнюється тим, що графік 
перевезень необхідно коригувати у зв’язку з часовими обмеженнями, 
наприклад, графіком роботи пунктів доставки, правилами 
дорожнього руху та ін. Розв’язання такої задачі часто дає змогу 
зекономити багато коштів або часу, що, в свою чергу, впливає на 
конкурентоздатність підприємства на ринку. В розв’язанні ЗМТЗ 
зацікавлені служби швидкої допомоги, інтернет-магазини, оптові 
бази, компанії-перевізники, а також підприємства, що самостійно 
виконують доставку товарів до своїх клієнтів. Економія коштів для 
таких компаній може сягати кількох десятків тисяч гривень в місяць.  

Розглядається ЗМТЗ з часовими вікнами для підприємства-
дистриб’ютора медичних препаратів, яке самостійно доставляє 
клієнтам замовлені товари. Кількість автомобілів в автопарку компанії 
перевищує триста автомобілів. Якщо врахувати, що кожен автомобіль в 
день проїжджає мінімум 100 км, із урахуванням вартості палива, 
зменшення загальної довжини маршруту на 5 км в день для кожного 
автомобіля дозволить зекономити загалом біля 35 тис. грн в місяць.  

Задача формулюється наступним чином. Задано орієнтований 
граф доріг G (V,E) розмірності n + 1, n вершинами якого є точки 
доставки, (n + 1) -а вершина – це депо, а дугами є шляхи сполучення 
між цими точками. На ребрах графу задані ваги ребер dij, які є 
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відстанями між точками доставки, також для кожного ребра задано 
час переміщення по ньому з точки i в точку j. Для кожного клієнта 
заданий попит і часове вікно, коли йому можна доставляти товар. 
Також задано множину A транспортних засобів, кожен з яких має 
обмежену вантажопідйомність. Маршрут кожного автомобіля 
починається і закінчується в депо. Потрібно знайти такий план 
перевезень, щоб мінімізувати загальну відстань, що проїжджають 
автомобілі, намагаючись одночасно їх кількість.  

Цільову функцію задачі можна подати так: 
 ,

k

k A ij iji j E
d x   , 

де 1k

ijx  , якщо k-й автомобіль переміщується по ребру (i,j), 0k

ijx  , 

якщо не переміщується. Цільова функція виражає загальну відстань, 
пройдену всіма автомобілями. Цю відстань необхідно мінімізувати. 

При великій розмірності ЗМТЗ, що часто буває на практиці, 
рідко вдається знайти її точний розв’язок за адекватний час, тому 
використовуються наближені методи та метаевристики. Для розв’язання 
задачі маршрутизації транспорту з часовими вікнами було реалізовано 
три алгоритми: детермінований локальний пошук, алгоритм імітаційного 
відпалу [2] та оптимізація мурашиними колоніями [3]. Метою 
обчислювального експерименту було визначення практичної ефективності 
алгоритмів при різних розмірностях задач, що розв’язувалися. 

Детермінований локальний пошук має непогану швидкодію, 
проте якість результатів є найгіршою із-за швидкого потрапляння в 
локальний оптимум. Метод імітаційного відпалу показує кращий 
результат, проте тривалість його роботи значно зростає із 
збільшенням розмірності задачі. Найкраще співвідношення між 
якістю результату і часом виконання показує алгоритм оптимізації 
мурашиними колоніями, який і був взятий як основний алгоритм для 
практичного використання в програмному комплексі для оптимізації 
маршрутів компанії-дистриб’ютора медичних препаратів. 

 
Література:  
1.  Dantzig, G.B., Ramser, J.H. The Truck Dispatching Problem // 

Management Science. – 1959. – № 6 (1). – P. 80-91. 
2.  Woch M., Lebkowski P. Sequential Simulated Annealing for the 

Vehicle Routing Problem with Time Windows // Decision Making in 
Manufacturing and Serviеces. – 2009. – Vol. 3, No. 1-2. – P. 87-100. 

3.  Favaretto D., Moretti E., Pellegrini P. Ant colony system for a VRP 

with multiple time windows and multiple visits // Journal of Interdisciplinary 
Mathematics. – 2007. –Vol. 10, № 2. – P. 263-284. 
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ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

ЛОЯЛЬНОСТІ 

 

Лояльність споживачів – це тема, що турбує більшість 

підприємств, послуги та товари яких націлені на кінцевого споживача.  

За власними дослідженнями Західна маркетингова компанія 

виявила, що більшість рітейлерів запроваджують просту дисконтну 

систему, маленька частина запроваджує бонусну систему. Серед 

більшості українських торгових мереж проводились обговорення 

проблеми підвищення лояльності серед їх клієнтів. В обговоренні 

брали участь такі мережі, як: мережа магазинів жіночого одягу 

«TAGO», мережа магазинів чоловічого одягу «Arber», мережа 

магазинів взуття «Luciano Carvari», мережа супермаркетів «Пакко», 

«Наш Край», мережа фрешмаркетів «Брусниця» та багато інших. На 

жаль, виявилось, що майже ніхто не формує дисконтну чи бонусну 

систему з огляду на потреби своєї цільової аудиторії та характеру 

поведінки споживачів. Найчастіше програму лояльності, яка в 

основному базується на матеріальних факторах мотивації, формують 

з допомогою бенчмаркетингового підходу. І при цьому мало хто 

проводить оцінку ефективності витрат, які несуть підприємства 

застосовуючи дисконтну чи бонусну систему. Крім того, для збору та 

аналізу даних використовуються непристосовані для цього 

електронні таблиці типу Excel або програми для обліку типу 1C.  

В результаті обговорення Західна маркетингова компанія 

окреслила для себе проблему і розробила підходи для її вирішення. 

Зупинимось на базовому методі аналізу клієнтської бази, який 

дозволить зрозуміти структуру бази, визначити цільові групи та 

описати їх, визначити ефективність уже існуючої бази даних. Всі 

розрахунки проводяться в статистичному середовищі R.  

Загальна логіка такого експрес-аналізу включає наступні етапи: 

визначення ефективності існуючої програми лояльності, проведення 

RFM-аналізу покупців, проведення аналізу методом Хі-квадрат 

Пірсона для опису цільової аудиторії, визначення коефіцієнтів 

сезонності кожної товарної групи. 
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Важливим є факт наявності бази даних продажів за декілька 

сезонів, у тому числі й за програмою лояльності. Для аналізу 
необхідно отримати дані по всіх транзакціях, які проходили за 3-

5 років (дата здійснення, сума без знижки транзакції, сума зі знижкою, 

наявність та тип дисконтної картки, кількість товарів по транзакції). 
Для визначення ефективності існуючої програми лояльності 

необхідно проаналізувати, який приріст відбувся при наданні знижки 
в порівнянні з продажами без знижки. Для цього необхідно знати 

величину середньої покупки та кількість покупок за певний період 
(рік). Результуючим показником даних величин є середня сума 

покупки кожного клієнта за рік. Відношення середньої суми покупки 
кожного клієнта за рік з дисконтною карткою та без неї, а також між 

різними номіналами знижок. Такі відношення необхідно порівняти з 
теоретичним мінімальним приростом, який покриває витрати від 

надання знижки, та оцінити ефект від надання знижки. Мінімально 
необхідний приріст продажів розраховується за наступною формулою: 

1
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1 1
100% 100%
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D D




   
     

   

                       (1) 

де M – маржа в грн., D – знижка в процентах, N – торгова націнка  

в процентах, newQ  – мінімально необхідний обсяг продажів. 

Крім того, необхідно чітко розуміти, чому надання певної 

знижки справляє такий ефект. Для цього потрібно знати, хто ж 
користується цією знижкою, тобто сегментувати покупців  

(у кожному номіналі дисконтної картки є різні сегменти покупців) і 
знайти залежність між сегментами та номіналами дисконтної картки, 

соціально-демографічним профілем. 
Для сегментування постійних покупців на практиці непогано 

себе зарекомендував RFM-аналіз. Суть його полягає у поділі 
покупців за датою останньої покупки, частотою та сумою покупки за 

певний період. Всім покупцям за трьома параметрами виставляються 
бали від 1 до 5 залежно від величини, які згодом об’єднують у єдину 

оцінку. Таким чином отримують оцінки від 111 до 555. У 
подальшому такі оцінки групуються, щоб на виході отримати 

декілька логічних груп. 
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Проведення аналізу методом Хі-квадрат Пірсона між RFM-

оцінкою та соціально-демографічним профілем покупців дозволить 

зрозуміти зв'язок між характеристикою покупки та характеристикою 

покупців. Його суть полягає у порівнянні очікуваних (частот, які 
могли б бути, якби між змінними не було зв’язку) та реальних 

(спостережуваних частот), а саме обчисленні критерію Хі-квадрат 

Пірсона та стандартизованих залишків. Критерій Хі-квадрат Пірсона 
показує наявність зв’язку між досліджуваними змінними і 

вираховується за формулою: 
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Стандартизований залишок дозволяє зрозуміти, за рахунок 

яких категорій між змінними відбувається зв'язок, і вираховується за 
формулою: 

f e
r
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 ,                                      (3) 

де r – стандартизований залишок, f – спостережувані частоти,  

e – очікувані частоти. 
Крім того, цим же ж методом можна визначити залежність між 

номенклатурою та RFM-групою. А вирахувавши коефіцієнти 
сезонності і наклавши їх на вподобання покупців, отримаємо 

оптимальні терміни проведення акцій для кожного сегмента. При 
обчисленні коефіцієнта сезонності вираховується відхилення 

реальних продажів від лінії тренду. Коефіцієнт сезонності очищують 
від росту та впливу акцій. 

Таким чином, маючи в своєму розпорядженні відповідну 
таблицю змінних, ми можемо провести базовий аналіз ефективності 

програми лояльності, просегментувати постійних покупців, закласти 
основи для подальшого розвитку програми лояльності. 
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МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК  

ІЗ ФОРМОЮ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Різноманітність стратегічних моделей управління обумовлює 

відповідну варіативність і засобів представлення стратегій.  

Якщо відкинути метафоричне походження цього терміну і  

вважати стратегію продуктом функції планування, який 

деталізується і коригується в процесі його реалізації, форма 

представлення стратегії стає чи не найголовнішою умовою її 

здійснення. 

В науковій літературі зі стратегічного управління окрім 

концептуальних проблем розробки змісту стратегій широко 

висвітлюються питання послідовності їх формування, активно 

обговорюються засоби визначення місії, прийоми здійснення 

стратегічного аналізу та його місця в структурованому процесі 

обґрунтування напрямів стратегічного розвитку. Останнім часом, 

визнаючи проблему нереалізованості значної кількості розроблених 

стратегій, науковці звернулись до з’ясування  засобів і методів 

впровадження стратегій в практику діяльності підприємств. Проте 

їхній систематизації і конкретизації заважає відсутність наукового 

бачення форм представлення стратегій. Як правило, форматизацію 

стратегії пов’язують з  етапами їх розробки – визначенням місії, цілі, 

завдань, здійсненням стратегічного аналізу, обґрунтуванням 

альтернативних варіантів стратегічного розвитку та їх оцінюванням,  

формуванням системи заходів досягнення стратегічної мети. Але 

такий порядок і, як наслідок, структурування розробленої стратегії, 

здебільшого відповідає моделі стратегічного планування і аж ніяк не 

може бути застосованим при використанні моделей стратегічного 

підприємництва або інших неформалізованих концептуальних 

стратегічних підходів.  

Розвиток моделей стратегічного управління відбувається  

під впливом трансформації зовнішніх умов, а їхнє  

ефективне застосування залежить від можливостей конкретного 

підприємства передбачувати майбутні зміни в середовищі.  

http://www.knteu.kiev.ua/
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Саме тому принциповим вважається положення щодо вибору  

моделі управління відповідно до зовнішніх факторів розвитку.  

Існуючі моделі стратегічного управління мають планову 

першооснову. З тим чи іншим рівнем абсолютизації вони 

забезпечують планування стратегічного управління, зміст якого  

має системний характер і включає наступні перспективні  

цільові рішення:  

 вибір адекватної зовнішньому організаційному середовищу 

стратегічної моделі, яка має забезпечити досягнення  

стратегічних цілей; 

 обґрунтування змісту стратегічних напрямів розвитку 

підприємства, що відповідають визначеній стратегічній 

цілеорієнтації; 

 розроблення системи стратегічних дій і засобів їх реалізації, 

що формують змістовну основу стратегії. 

Результатом зазначених рішень є певні управлінські  

форми виявлення змісту, які засвідчують існування стратегії і 

слугують інформаційною базою забезпечення реалізації  

стратегічних цілей підприємства.  

Можливість існування різних форм представлення стратегії 

обумовлює виправданість застосування терміну поліформізм, що 

відображає існування різних форм стратегій в диференційованих 

умовах середовища. Форма стратегії є формалізованим продуктом 

процесу планування стратегічного управління, що слугує зовнішнім 

проявом змісту стратегії. 

Застосовані моделі управління впливають на форму побудови 

стратегії, але існують і пріоритетні для використання форми, які 

визначаються не лише зовнішніми умовами, а й внутрішніми 

факторами, в тому числі і суб’єктивними уявленнями розробників 

стратегії. Тому процес визначення методологій формування стратегії 

та придатної для її практичного використання форми, має  

обопільним характер і передбачає покрокове наближення до 

індивідуально вибудуваного образу створюваної стратегії – 

поліформи, яка створюється під впливом чинників зовнішнього і 

внутрішнього організаційного середовища.   
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ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ  

МІЖ ВЕЛИЧИНАМИ МЕТОДОМ ФРАКТАЛЬНОГО 

РОЗКЛАДУ ПОДІЙ 
 
Дослідження соціально-економічних процесів дуже часто 

пов'язане із визначенням тісноти взаємозв’язків між величинами. Для 
уникнення так званої «хибної кореляції» дослідникам пропонується 
перед застосуванням кількісних, зокрема статистичних, методів 
максимально використати усі відомі факти (закони і закономірності) 
конкретної сфери для встановлення наявності зв’язку. Проте у 
наявних джерелах не подається універсальної методики чи 
процедури такого якісного аналізу.  

Єдиний підхід встановлення наявності взаємозв’язку між 
соціально-економічними величинами може бути запропонований на 
основі моделювання подій методом їх умовно-наслідкового 
(фрактального) розкладу [1]. Вказаний розклад полягає у поданні 
події у вигляді кон’юнкції сукупності подій-умов, яка одночасно 
детермінує подію, задає умови фіксації її настання, а також описує її 
природу. Ці характеристики розкладу інтегрують основні постулати 
таких світоглядних концепцій, як детермінізм та кондиціоналізм. 

Разом з тим, реальні процеси та події мають багато 
синергетичних властивостей – складність, незворотність, відкритість, 
емерджентність, просторово-часова структурованість, нелінійність, – 
які зберігаються при вказаному методі моделювання. При своєму 
розкладі подія-явище подається через події-умови, які, в свою чергу, 
також розкладаються таким самим чином. Отже, розклад подій має 
самоподібну (фрактальну) структуру і його можна називати також 
фрактальним розкладом події. 

Багаторівневість фрактального розкладу подій запропоновано 
використовувати для встановлення взаємозалежності між подіями та 
взаємозв’язку між величинами – ознаками подій. Між реальними чи 
змодельованими подіями можуть бути різні типи позитивних 
залежностей: умовна тотожність, безпосередня або опосередкована 
умовно-наслідкова залежність, умовна або умовна слабка залежність. 
Можна також означити варіанти негативної залежності між подіями: 
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умовна несумісність чи умовна квазі-несумісність, безпосередня чи 
опосередкована умовно-наслідкова несумісність, а також три форми 
нейтральності – умовна незалежність, умовна сумісність та умовна 
нейтральність. Слово «умовний» чи «умовно» у дефініціях означає, 
що основна характеристика поняття визначається умовно-
наслідковим (фрактальним) розкладом подій. 

Нехай A – деяка подія, що визначається сукупністю подій-умов 
{G1, G2, …, Gn}, а числова величина α є окремою характеристикою 
події A або деякого об’єкта, якого стосується подія. Якщо відносно 
сукупності подій-умов {G1, G2, …, Gn} (події-явища A) величина α є 
детермінованою, тобто у випадку настання усіх подій-умов 
фрактального розкладу події A однозначно задається значення 
величини α, то називатимемо її ознакою події A. 

На основі встановлених типів позитивних залежностей між 
подіями пропонується означити типи зв’язків між їх ознаками:  
1) зв’язок між ознаками умовно тотожних подій або двома ознаками 
однієї події називатимемо умовно-функціональним зв’язком;  
2) між ознаками умовно залежних подій та у випадку безпосередньої 
умовно-наслідкової залежності між подіями – умовно-стохастичним 
зв’язком; 3) між ознаками умовно слабко залежних подій та у 
випадку опосередкованої умовно-наслідкової залежності між 
подіями – слабким умовно-стохастичним зв’язком. 

Враховуючи шкалу рівнів залежності між подіями, можна 
впорядкувати типи зв’язків між їх ознаками. Так, умовно-функціональний 
зв’язок буде завжди сильнішим за умовно-стохастичний зв’язок, а 
найслабшим буде слабкий умовно-стохастичний зв’язок.   

Встановлення взаємозалежності між подіями доцільно 
здійснити на початку будь-якого дослідження соціально-економічних 
явищ і процесів. Наступним кроком є обрання величин, які найкраще 
характеризують (є визначальними) ці соціально-економічні події. 
Далі потрібно побудувати події-моделі, для яких обрані величини є 
ознаками, й встановити типи залежності між подіями-моделями та 
типи зв’язку між їх ознаками. Після цих якісних методів дослідження 
можна переходити до кількісних методів.   

 
Література: 
1.  Дронь В.С. Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення 

взаємозалежності між соціально-економічними подіями / В.С. Дронь // 
Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3 (129). – С. 305-311. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 
РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ 
 
Більшість регіонів України сьогодні характеризуються 

розбалансованою структурою економіки, високим рівнем зношеності 
основних фондів; технологічною відсталістю системоформуючих 
виробництв, низькою ефективністю використання наявного на 
місцевому рівні ресурсного потенціалу. Такі характеристики 
регіонального розвитку зумовлюють необхідність пошуку нових 
інноваційних підходів для формування нової регіональної політики, 
модернізації системи управління розвитком, яка спрямована на 
подолання диспропорцій у промисловому розвитку. 

Метою дослідження є визначення регіональних диспропорцій 
та проведення аналізу виявлених диспропорцій. 

Відсутність чіткої обґрунтованості регіональної політики у 
перші роки незалежності України призвела до загострення соціально-
економічних і особливо суспільно-політичних диспропорцій. У 
науковій літературі диспропорції визначаються, як порушення 
необхідних співвідношень у розвиту окремих підрозділів 
підприємств, територіальних галузей, господарських комплексів [3]. 

Зумовлена необхідність виявлення регіональних пропорцій, у 
першу чергу, тим, що саме за їх допомогою можливе визначення 
рівня господарського розвитку всієї системи регіонів країни та 
співвідношень між регіонами, а також масштабів та характеру 
регіональних та міжрегіональних виробничих зв’язків. Науковець 
цієї сфери М. Некрасов, наголошував на необхідності систематичного 
аналізу регіональних пропорцій, що формуються, з метою 
своєчасного запобігання можливості виникнення диспропорції в 
регіональному розвитку народного господарства, планомірної підтримки 
та покращення його територіальної пропорціональності [1].  

Стабільний розвиток регіонів залежить від рівня диверсифікації 
економічного потенціалу. Україна належить до індустріального 
розвинутих держав світу, має один з найбільших в Європі структурно 
розгалужених промислових комплексів. Разом з тим найслабкішим 
місцем національної економіки є структурна розбалансованість 
промислового комплексу. Його реформованість, високий рівень 
енерго- та капіталоємності виробництва успадковані від попередньої 
адміністративної системи.  
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Характерною ознакою нинішньої економіки нашої країни є те, 
що підприємства не можуть самостійно виготовляти більшості видів 
продукції виробничо-господарського призначення без поставок з інших 
країн, хоча в країні є всі умови для налагодження самостійного 
виробництва [2]. 

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному 
етапі розвитку України, негативні явища у сфері економіки і фінансів 
зумовлюють значний відтік працездатного населення за рубіж. 
Щорічно декілька мільйонів людей виїжджають за кордон з метою 
заробітку. Із в року в рік зростає виїзд за кордон молоді – студентів 
та випускників вузів.  

Як бачимо, сучасний стан економіки регіонів України, 
перетворення і процеси, які відбувалися в минулому, свідчать про те, 
що розв’язання проблем соціально-економічного розвитку є одним з 
найбільш важливих у державі. Подолання кризових явищ, перехід до 
сталого економічного зростання потребують подальшого відпрацювання 
механізмів регулювання економіки як на державному, так і на 
регіональному рівні. 

Тому сьогодні необхідно врахувати комплексні індикатори, які 
відбивають, по-перше, рівень добробуту населення, якість бізнесового 
середовища та рівень технологічного розвитку регіонів. Відповідно 
мають бути змінені пріоритети діяльності уряду та органів місцевого 
самоврядування, які повинні адаптувати свою політику до цих 
показників і параметрів. Необхідною складовою цієї політики є також 
інноваційно-інвестиційна політика, яка набуває все більшого значення. 

Розвиток самоврядування в Україні, реалізація нової державної 
регіональної політики сприятиме удосконаленню системи 
управління, чіткому розмежуванню повноважень між різними 
рівнями публічної влади, забезпеченню гармонійного розвитку 
регіонів, а також здійсненню інших важливих кроків, необхідних для 
набуття Україною членства в Європейському Союзі. 
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ЧУТЛИВІСТЬ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 

Актуальність виявлення реакції видів економічної діяльності на 

нестабільну економічну ситуацію у світі має виняткове значення для 

запобігання її негативному впливові на стабільність розвитку 

економіки країни. Аналіз динаміки обсягів випуску продукції видами 

економічної діяльності в Україні  свідчить, що пік негативного 

впливу світової фінансової кризи в нашій країні припадає на 

2009 рік. Види економічної діяльності, яка спрямована на 

задоволення внутрішніх потреб країни, досить слабо відреагували на 

світову фінансову кризу.  

Винятком є будівництво. Обсяг випуску його продукції в 

2009 р. скоротився у порівнянні з попереднім майже удвічі. 

Незважаючи на те, що продукція даної галузі використовується 

усередині країни (матеріалами МГБ за 2008 рік [1]) майже 

90 відсотків продукції було галузі спрямовувалося на накопичення 

основного капіталу і лише 1 % – на експорт. Тобто зовнішня ситуація 

на світовому ринку не могла вплинути на цю галузь. Але занепад 

фінансового сектору країни під час фінансової кризи суттєво 

вплинув на розвиток будівництва. В результаті суттєво скоротилися 

можливості залучення кредитних ресурсів, особливо довгострокових. 

А саме у будівництві спостерігається досить довгий  

виробничий цикл і, як наслідок, потреба у залученні додаткових 

фінансових ресурсів. 

Найбільш стійкими до негараздів світової економічної кризи 

виявилися сільське і лісове господарство та рибальство. Обсяги 

випуску продукції цих видів економічної діяльності продовжили 

зростати. Уповільнилися лише темпи їх зростання. Ці обставини 

дозволяють зробити висновок, що для стабільного розвитку 

економіки країни є необхідність підвищення уваги до розвитку 

сільського господарства.  

Наступним представником за величиною занепаду обсягів 

випуску продукції опинилася переробна промисловість. У цьому виді 
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економічної діяльності найбільш впливовим фактором стала світова 

кон’юнктура ринку. Детальний аналіз цієї групи дозволив 

встановити неоднорідність показників розвитку окремих видів 

економічної діяльності. За даними таблиць затрати-випуск за 

відповідний період [1, 3] обсяг експорту продукції переробних 

галузей в 2009 р. у порівнянні з 2008 р. скоротився на 13,8 відсотка, а 

кінцеве споживання – всього на 4,2. Одночасно зі скороченням 

обсягів експортних поставок продукції на світовий ринок усіх видів 

економічної діяльності, поставки сільськогосподарської та харчової 

продукції продовжували зростати. Варто підкреслити, що при цьому 

зросло також кінцеве споживання цих видів продукції.  

Узагальнюючи результати проведеного аналізу, можна 

констатувати наступне. По-перше, світова фінансова криза негативно 

вплинула на розвиток фінансової системи країни. По-друге, значного 

занепаду зазнали види економічної діяльності з довгим виробничим 

циклом, які залежать від доступності довгострокових кредитних 

ресурсів. По-третє, найбільш стійкими до негативних наслідків 

світової економічної кризи виявилися види економічної діяльності, 

продукція яких використовується переважно всередині країни. 

Все це дає підстави стверджувати, що підвищення стійкості 

економіки країни може бути забезпечене за рахунок розвитку 

фінансового сектору країни та орієнтації економіки на задоволення 

власних потреб. Завдання експортно-спрямованих видів економічної 

діяльності полягає у забезпеченні позитивного балансу 

зовнішньоекономічної діяльності, що може бути забезпечене шляхом 

диверсифікації напрямків.  
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ВЛАСТИВОСТІ ВИБІРКОВОЇ ОЦІНКИ ДОХІДНОСТІ 

ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ З НАЙМЕНШИМ РІВНЕМ VAR  

У ВИПАДКУ АВТОКОРЕЛЬОВАНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 

Класична теорія портфеля бере свій початок з роботи 

Марковіца [1], в якій описано метод вибору раціональної структури 

портфеля фінансових активів. За показники якості Марковіц вибрав 

очікувану дохідність (математичне сподівання дохідності) та ризик 

(дисперсію) портфеля. Проте використання дисперсії як міри ризику 

портфеля на практиці не є раціональним, оскільки дисперсія має ряд 

істотних недоліків щодо опису ризику. Більш придатними до 

використання на практиці виявилися квантильні міри ризику, 

найвідомішою серед яких є Value-at-Risk (надалі VaR). Метод 

побудови портфеля з використанням цієї міри ризику за припущення 

нормальності розподілу дохідностей елементів, з яких складено 

портфель, описано в [2]. Оскільки ваги портфеля та його 

характеристики є залежними від параметрів розподілу дохідностей 

акцій (μ та Σ), які на практиці є невідомими, інвестор змушений 

приймати рішення на основі оцінок цих параметрів. Загалом 

властивості оцінок будуть різними у випадках, коли вибірка є 

незалежною, та у випадку, коли елементи вибірки є залежними. 

Дохідності є незалежними властивості оцінок  

характеристик портфеля фінансових активів з найменшим рівнем 

VaR досліджено в [3]. 

Нехай ми формуємо портфель з k фінансових активів. 

Позначимо вектор дохідностей цих активів у момент часу t через Xt. 

Припустимо, що {Xt} поводиться як k-вимірний стаціонарний  

процес із середнім M(Xt) = μ та матрицею автоковаріацій 

Γ(h) = Cov(Xt, Xt+h). Нехай, крім цього, Γ(0) є додатньо визначена. 

Позначимо через dα(w) величину, для якої 
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вектором ваг w в момент часу t та припустимо, що dα(w) не залежить 
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від ваг портфеля, тобто dα(w) = dα. Вибіркова оцінка дохідності 

портфеля з найменшим рівнем VaR має вигляд 
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   – вибіркові оцінки відповідних 

параметрів, i – k-вимірний вектор, елементами якого є одиниці.  

Зауважимо, що оцінка VaRR̂  є коректною лише за виконання 

умови 2ˆ
ds  . 

Лема 1. Нехай ми формуємо портфель з k фінансових активів. 

Позначимо Xt – k-вимірний вектор дохідностей в момент часу t. 

Припустимо, що {Xt} поводиться як k-вимірний стаціонарний процес 

з середнім M(Xt) = μ та матрицею автоковаріацій Γ(h) = Cov(Xt, Xt+h). 

Нехай, крім цього, Γ(0) є додатньо визначена. Тоді   1ˆlim 2 


dsP
n

. 

Результат леми 1 дозволяє нам сформулювати наступну 

теорему без врахування умови 2ˆ
ds  . 

Теорема 1. За виконання умов леми 1 маємо 

),0()ˆ( 2NRRn
d

VaRVaR  . 

Вираз для σ2 є доволі громіздким, тому, зважаючи на 

редакційні обмеження, ми його не наводимо. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ 
СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКОВОЇ 

ПАРАДИГМИ 
 

Висока турбулентність еколого-економічних систем, яка 
окреслилася на початку ХХІ ст., неспростовно доводить 
методологічну обмеженість сучасних методів дослідження і 
необхідність їхнього коригування з урахуванням синергетичної 
природи цих систем на засадах постнекласичної наукової парадигми 
[5]. А це означає необхідність урахування ієрархічності і складності 
досліджуваних систем (у трактуванні Weaver’а), їхньої здатності до 
коеволюції та децентралізованої самоорганізації на основі 
отримуваної інформації, а також нелінійності та емерджентності.  

Зміна наукової парадигми визначає зміну об’єкта і предмета 
дослідження, а відтак і методів дослідження. Характерною рисою 
наукових досліджень стає перехід від редукціонізму до холістичного 
трактування явищ і процесів, урахування континууму вартостей і 
цінностей усіх стейкхолдерів, контекстуалізм досліджень. Необхідність 
урахування екологічного імперативу в економічній діяльності 
актуалізує перехід до моделей господарювання, побудованих на 
врахуванні обмеженості економічної системи потугою глобальної 
екосистеми [1]. Для дослідження схильності і готовності економічного 
агента переходити до ведення економічної діяльності на засадах 
сталого розвитку потрібні методи ідентифікації та формалізації 
суб’єктивних чинників у моделях поведінки. Сучасна наука пропонує 
досліднику доволі широкий спектр таких методів дослідження. 

Для дослідження суб’єктивності в моделях поведінки сьогодні 
використовують напівструк-туровані інтерв’ю, а отримані емпіричні 
дані опрацьовують методами багатофакторного аналізу, Q-методу, 
методу концептуально-змістовного когнітивного картування та ін. 
Методи багатофакторного аналізу дають змогу перевірити 
обґрунтованість гіпотез дослідника щодо вагомості ідентифікованих 
ним чинників формування поведінки респондентів. Прикладом 
такого дослідження може бути дослідження вподобань респондентів 
щодо рекреаційних об’єктів – об’єктів неживої природи [4, 7, 8]. 
Діаметрально протилежний підхід пропонує Q-метод, який 
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використовують для ідентифікації чинників поведінки і подальшого 
групування вербальних моделей респондентів за виявленими 
чинниками з використанням апарату факторного аналізу [3, 7]. 
Метод концептуально-змістовного когнітивного картування 
застосовують для вивчення ставлення респондентів щодо 
досліджуваного об’єкта, наприклад, послуг лісових екосистем, 
шляхом ідентифікації, групування та ранжування виявлених 
уподобань методами непараметричної статистики [2, 6, 8]. 

Застосування згаданих методів виявлення і дослідження 
суб’єктивності у поведінкових моделях дає змогу зрозуміти, а відтак 
прогнозувати, коригувати і регулювати політичну, економічну і 
соціально-побутову поведінку окремих індивідуумів і соціальних 
груп із розумінням підґрунтя їхніх дій і вчинків, що вкрай важливо в 
умовах пріоритезації імперативу виживання для забезпечення 
переходу до екологічно скоригованих і соціально збалансованих 
моделей економічної діяльності. 

 
Література: 
1.  Загвойська Л.Д. Філософсько-економічний дискурс проблеми 

«Людина-Природа» / Л.Д. Загвойська // Сталий розвиток та екологічна 
безпека : теорія, методологія, практика / За ред. Є.В. Хлобистова. – 
Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – С. 12-41. 

2.  Загвойська Л.Д. Уподобання львів’ян щодо послуг лісових 
екосистем / Л.Д. Загвойська, Т.Б. Бас // Науковий вісник : зб. наук.-техн. 
праць. – Львів : НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 96-104.  

3.  Загвойська Л.Д. Готовність деревообробних підприємств 
Рівненщини до вдосконалення екологічної політики : погляд зсередини / 
Л.Д. Загвойська, М.О. Петрук // Наукові праці Лісівничої академії наук 
України : збірник наук. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип. 10. – 
С. 207-215. 

4.  Подольчак М.Ю. Еколого-економічна оцінка ландшафтів /  
М.Ю. Подольчак, Л.Д. Загвойська // Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць. 
– Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.1. – С. 270-273. 

5.  Стёпин В.С. Философия науки: Общие проблемы. – М. : 
Гардарики, 2006. – 384 с. 

6.  Kant, S., Lee, S. A social choice approach to sustainable forest 
management: an analysis of multiple forest values in Northwestern Ontario // 
Forest Policy and Economics. – 2004.  – № 6. – Р. 215-227.  

7.  Nijnik M. Public evaluation of landscape content and change : Several 
examples from Europe / M. Nijnik, L. Zahvoyska, A. Nijnik, A. Оdе // Land Use 
Policy. – 2009. – Vol 26 (1). – P. 77-86.  

8.  Richnau G. Multi-faceted total economic value profiles of forest owner 
groups in South Sweden: the River Helge å catchment as a case study /  
G. Richnau, P. Angelstam, S. Valasiuk, L. Zahvoyska et al. // Ambio. – 2013. – 
Vol. 42. – Issue 2. – P. 188-200. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-012-0374-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-012-0374-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s13280-012-0374-2


 117 

Ziukov S.V., 

research assistant, 

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

 

ECONOMIC RESOURCES MANAGEMENT  

OF THE ENTERPRISE 

 

The company is a complex economic system, which good 

management in terms of external and internal environment is the basis for 

its successful operation and continued growth. To ensure sustainability of 

the enterprise allows the most important strategic asset - its resource 

potential, combining social, industrial, economic and environmental 

components. Currently, the scope and depth of research in the resources 

management increased. Especially important this issue is due to economic 

and political instability, globalization of business, increased business risks 

and tightening competition. 

The complexity of the economic resources management of the 

enterprise determines the need and importance of further theoretical and 

practical study of its nature, the impact of the individual components of 

the company potential, the solution of many practical problems associated 

with the use of each resource companies. The study found that insufficient 

attention is paid to the management of economic potential as a universal 

process that has some problems, methods and principles. 

The process of resource potential management consists of separate 

management cycles, each of them, can be divided into a number of 

independent operations. These operations are: the collection and 

transmission of information, its processing and analysis, development 

based on analysis of management decision, the transfer decision and its 

implementation, a comparison of the indicators and their planned values. 

The analysis shows that the economic resources management should 

be designed to use and complementarity of two main factors: first, 

innovation, i.e. the use of scientific, technical, organizational and 

economic innovations that mutually agreed with the relevant research of 

the market environment. Second, the coordination of their own products 

development with the wishes of clients and quality assurance. 

For quality control of economic resources, mechanism of formation 

and the use of economic resources should be based on the principles of 

consistency and complexity. First principle implies the existence of 
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mechanism of economic resources as a specific dynamic system. Under 

the system should be considered a set of elements that are interrelated and 

interdependent of each other to form a unity. 

Managing the enterprise economic resources we need to use a 

systematic approach that provides the logical approach to research 

resources as complex systems consisting of individual elements with 

multiple internal and external communications. Systematic approach  

to managing economic resources will further explore the facility 

management to get better understanding of it, to identify causal 

relationships between the components of the resource potential of the 

company. 

One of the areas of improvement resource management at all levels 

of economic activity is to determine the motivation of human resources 

priorities for further improving the management of the economic 

resources of the enterprise. The creation of motivation cannot be realized 

without the choice of adaptive trends motivating human resources at 

various stages of development and implementation of the chosen strategy, 

and without predicting the degree of motivational influences at all levels 

of government that will provide a significant increase in the efficiency of 

economic resources now. 

To improve the management of economic resources businesses need 

to use all possible leverage to positively influence the management of the 

economic resources of the enterprise and its overall development. In 

today's dynamic change and transformation processes in Ukraine 

enterprises should expand and intensify research in the theory and practice 

of management of economic resources. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ  

 

Проблема розробки інформаційної системи автоматизації 

діяльності лізингових компаній пов’язана зі зростанням обсягів 

інформації, потребою в прискоренні і більш складних способах її 

переробки, необхідністю автоматизації роботи інформаційної 

системи, а також необхідністю постійного моніторингу звітності по 

виконаній роботі для більш ефективного керування компанією. 

Автоматизація діяльності лізингової компанії повинна 

забезпечити досягнення таких цілей: 

 ефективна робота з контрагентами; 

 прискорення здійснення операцій по укладанню лізингових 

угод; 

 поточний моніторинг лізингових справ; 

 бухгалтерський облік діяльності лізингової компанії; 

 прискорення підготовки і ведення внутрішньої документації; 

 фінансовий аналіз; 

 ефективна організація роботи з персоналом; 

 планування фінансів, складання бюджетів, контроль над їх 

виконанням; 

 отримання багатовимірних аналітичних звітів. 

Одним з найважливіших критеріїв бухгалтерських програм є 

можливість модифікації її настройок, що визначає гнучкість системи. 

Для введення системи в експлуатацію найефективнішим є 

впровадження окремих частин – модулів. Для такої поетапної роботи 

алгоритми системи групуються в окремі модулі виходячи з цілей 

автоматизації. Так, в системі передбачається наявність таких 

модулів: 

 Система управління взаємостосунків з клієнтами. 

 Лізинговий модуль. 

 Бухгалтерський облік. 
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 Персонал. 

 Фінанси. 

Модуль «Система управління взаємостосунків з клієнтами 

(CRM)» дозволяє ефективно будувати відносини лізингової компанії 

з контрагентами. 

Лізинговий модуль – основний, профільний модуль системи. 

Цей модуль є дуже об'ємним за виконуваними функціями, наявністю 

різноманітних документів, довідників та алгоритмів. 

Модуль «Бухгалтерський облік» призначений для 

відображення в обліку фактично завершених господарських операцій 

і складанні фінансової звітності. 

Модуль «Персонал» служить для автоматизації і підвищення 

ефективності роботи з персоналом компанії. У модулі реалізовані 

такі ділянки як ведення особових карток, створення та реєстрація 

наказів по особовому складу, штатний розклад, організоване ведення 

табельного обліку і графіка відпусток. 

Одним з основних напрямів роботи фінансової служби будь-

якого підприємства, є планування і контроль за грошовими потоками 

в компанії, аналіз часових і грошових витрат, вирішення питань про 

короткострокове фінансування і вкладення, пошук внутрішніх 

джерел для ефективного використання грошових ресурсів. Саме для 

цього створений фінансовий модуль. 

Створення і впровадження описаної вище автоматизованої 

системи дозволить організувати зберігання всієї необхідної 

інформації в єдиній базі, формувати необхідну фінансову, 

статистичну і управлінську звітність, автоматично формувати типові 

для лізингової компанії документи (лізингові договори, рахунки, 

накладні, акти), мінімізувати складнощі пов'язані з веденням 

бухгалтерського і управлінського обліку. Її застосування істотно 

підвищить ефективність роботи персоналу лізингової компанії, 

збільшить оперативність отримання інформації для ухвалення 

управлінських рішень. 

 
Література: 

1.   Офіційний сайт Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців». 

–[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.leasing.org.ua/ua/publications/?pid=156&print=1 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
Решения являются одной из важнейших составных частей 

процесса управления. Весь процесс управления представляет собой 
непрерывную цепь решений разной сложности важности, 
различающихся по своему характеру, продолжительности влияния, 
затрагиваемым уровням и выполняемым функциям. 

В научной литературе используются самые различные критерии 
для классификации. Например, Б. Гурней классифицирует решения 
по признаку их важности и по признаку уровня принятия решения. 
Причем автор сам подчеркивал относительность данных критериев. 

Представляется более правильной классификация по 
критериям, свойственным всем видам управленческих решений, а не 
только отдельным из них. В качестве таких критериев можно назвать 
следующие: субъектно-объективные отношения, содержание 
решений, форма решений и время действия решений. 

По степени сложности различают простые, сложные и уникальные. 
В зарубежной литературе данная разновидность классификации 
решений довольно тщательно разработана. Г. Саймон выделяет два 
основных вида решения: программированные и не программированные. 

Г. Сайтон является наиболее ярким представителем теории 
решений, который разработал ее на основе современных 
исследований в области экономики, математики и психологии. 
Моделирование человеческой деятельности, по его мнению, 
открывает новые возможности для более гибкой и рациональной 
адаптации людей и организаций в меняющихся условиях.  

Моделирование заключается в том, что создается модель, то 
есть нечто похожее на реальную систему и сохраняющее 
существенные свойства ее как оригинала. Модели могут быть 
физическими, аналоговыми и математическими. Моделирование 
позволяет заранее предвидеть ход событий и тенденции развития, 
присущие управляемой системе, выяснить условия ее существования 
и установить режим деятельности с учетом влияния разных факторов. 
При этом, на первый взгляд, может показаться, что чем большее 
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количество факторов учтено в модели, тем лучше сама модель. На 
самом деле детализированная модель не всегда целесообразна, так 
как это излишне усложняет модель и труднее ее анализировать.  

Применение математических методов для подготовки решений 
имеет несколько этапов. Сначала определяется круг проблем, 
подлежащих решению, причем должна быть четко сформулирована 
цель решения. Затем разбивается на составные части – постоянные и 
переменные величины. Далее требуется формализовать задачу и 
построить модель, которая выражает качественное содержание 
явлений через количественные характеристики. Моделирование 
может охватывать все виды аналитических действий, совершаемых 
при непосредственной подготовке решений. Каждый же вид 
моделирования – это способ, метод возможного отображения 
социально-экономических процессов и отыскания на основе 
определенных критериев и оценок оптимального варианта решения. 
Модели могут применятся как относительно самостоятельно, так и в 
сочетании друг с другом, в виде системы моделей. 

Может оказаться, что решение, оптимальное для системы в 
целом, является неоптимальным для отдельных частей этой системы 
– ее подразделений. Поэтому вместе с оптимальными решениями 
должен быть продуман механизм, позволяющий сделать его 
оптимальным для всех участников. 

Важное значение имеет своевременность сбора и обработки 
информации, когда еще не созрели условия для появления факта или 
изменения обстановки. Равным образом недопустимо проводить сбор 
и анализ информации с опозданием.  

Полнота, объективность и оптимальность информации 
позволяют наиболее правильно оценить все фактические данные, 
выработать варианты решений. Моделирование позволяет заранее 
предвидеть ход событий и тенденции развития, присущие 
управляемой системе, выяснить условия ее существования и 
установить режим деятельности с учетом влияния разных факторов. 

Существует проблема адекватности критерия оптимальности 
целям функционирования моделируемой системы. Например, точная 
формулировка цели не всегда дает возможность сформулировать 
критерий оптимальности. Другая проблема связана с неоднозначностью 
определения самой цели. При использовании экономико-
математических методов обычно принято считать, что существует 
единственный критерий оптимизации, но может быть и несколько. 
Если цели не противоречат друг другу, то достижение прибыли и 
максимизация выпуска продукции не противоречивы. При решении 
проблемы выбора часто требуется неформальный подход. 
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ТОВАРИ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПОПИТУ 
 

Аналіз сучасних підходів щодо визначення важливості окремих 

факторів впливу на ціну товарів спеціального призначення свідчить, 

що це питання є недостатньо вивченим, і потребує ґрунтовного 

дослідження. Ринок товарів спеціального попиту є частиною 

загального ринку споживчих товарів, і закони його функціонування 

описуються загальноекономічними правилами. Проте, такий ринок 

має і свої особливості, які обов’язково необхідно враховувати при 

моделюванні процесу ціноутворення, а, зокрема, при формуванні 

оптимальної ціни на кожен окремий товар. 

Ефективність розвитку галузі виробництва товарів 

спеціального попиту (зокрема, протезно-ортопедичних виробів і 

супутніх технічних засобів) в умовах сучасних ринкових відносин 

визначається переліком чинників, які можна об’єднати в три 

глобальні групи: організаційні, технологічні та економічні. 

Собівартість продукції спеціального попиту завідомо висока, і тому 

для забезпечення розширеного відтворення виробництва необхідно 

розробити та впровадити ефективні методи ціноутворення та 

визначити обсяги державної підтримки та межі державного 

регулювання цін. 

Для забезпечення розширеного відтворення виробництва 

побудована поетапна модель ціноутворення на товари спеціального 

попиту (рис. 1), використання якої сприятиме визначенню обсягів 

необхідної державної підтримки.  

Оскільки фактори, що впливають на формування ціни (для 

товарів спеціального попиту цими факторами 1-5 є співвідношення 

попиту і пропозиції, рівень інфляції, доходи потенційних покупців, 

відсоткові ставки на банківські кредити в галузі та вартість ресурсів) 

змінюються з часом, то процес формування ціни є динамічним, і 

може бути описаний деякою функцією  ,iF x t . В свою чергу, 

результативні параметри iR  визначаються функцією  ,iG F t . Дана 
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функція є відображенням вхідних факторів і результативних 

параметрів, таких як рівень оптимальної рентабельності, рівень 

власне ціни та шуканий об’єм державної підтримки. При цьому 

головною метою є досягнення розширеного відтворення підприємств 

галузі шляхом визначення оптимальних розмірів державної 

підтримки.  

 

 
 

Рис. 1. Схема концептуальної моделі ціноутворення 

 

Запропонована концепція формування ціни на товари 

спеціального попиту дозволяє приймати економічно виважені 

управлінські рішення в сфері виробництва товарів спеціального 

попиту для забезпечення розширеного відтворення галузі. 

 
Література: 

1.  Шкварчук Л.О. Ціноутворення : підручник – К. : Кондор, 2006. – 

460 с. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ  

У ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  

ВІЛЬНИХ КОШТІВ 

 
За сучасних умов розвитку країни виникає нагальна потреба  

у врахуванні потужних масивів фінансової та статистичної звітності 

для прийняття адекватних фінансових рішень. Це зумовлює 

необхідність залучення цілого ряду експертів для обробки такої 

кількості даних. На сьогодні існують підходи, які дозволяють 

оцінити якість експертних думок. Вирішення такої проблеми 

дозволяє покращити якість процесу експертного оцінювання, що,  

в свою чергу, суттєво впливає на прийняття остаточних рішень. 

Задача полягає в оцінюванні п’яти варіантів інвестування 

вільних коштів відносно двох критеріїв: «прибутковість» та 

«надійність». Допустимими варіантами інвестування є такі: 

придбання акцій вітчизняних компаній, придбання акцій зарубіжних 

компаній, оформлення депозиту, придбання облігацій, придбання 

дорогоцінних металів.  

Для вирішення завдань подібного роду доцільно застосувати 

метод аналізу ієрархій, який можна покроково реалізувати  

таким чином. 

1. Побудова ієрархічної структури факторів, які впливають  

на головну ціль прийняття рішення; побудова множини 

альтернативних варіантів рішень.  

2. Отримання суджень експертів щодо парних порівнянь 

елементів одного рівня ієрархії відносно спільного елемента вищого 

рівня. Парні порівняння проводяться у фундаментальній шкалі 

відносної важливості і структуруються у мультиплікативну матрицю 

парних порівнянь. 

3. Математична обробка суджень експертів, яка складається з: 

розрахунку локальних ваг елементів кожного рівня  

ієрархії відповідно до батьківських елементів вищого рівня;  
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аналізу узгодженості експертних оцінок; розрахунку глобальних  

ваг елементів ієрархії відносно головної цілі прийняття рішення. 
Розрахувавши локальні та глобальні ваги альтернатив відносно 

критеріїв «надійність» та «прибутковість» за такими методами 

синтезу, як: дистрибутивний, ідеальний, мультиплікативний та 

методу групового врахування бінарних відношень переваг 

альтернатив встановлено, що найкращою альтернативою є третя 

альтернатива про доцільність оформлення депозиту. 

Після доповнення вихідної задачі шостою можливою 

альтернативою − «покласти в банку» та проведення розрахунків 

встановлено, що оптимальна альтернатива змінилася при 

використанні ідеального синтезу. Оптимальною альтернативою стала 

«придбання акцій вітчизняних компаній». При використанні 

дистрибутивного та мультиплікативного синтезу, а також методу 

групового врахування бінарних відношень переваг альтернатив, 

встановлено, що третя альтернатива про оформлення депозиту є 

оптимальною. 

Аналізуючи отримані ваги до і після додавання  

альтернативи, можна зробити висновок про присутність реверсу 

рангів, тобто зміни альтернатив при їх оцінюванні за багатьма 

критеріями при додаванні або вилученні альтернативи. Множина 

критеріїв, ваги критеріїв і оцінки відомих альтернатив за критеріями 

не змінюються. 

 
Література: 
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Інформатизація і комп’ютеризація освітньої галузі є одним із 

найскладніших і найважливіших завдань держави сьогодення. 

Впровадження різних форм активізації пізнавальної діяльності на 

основі новітніх інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ), 

створення умов для повного розкриття потенціалу студентів, їхніх 

індивідуальних нахилів, ставить перед педагогічним колективом ВНЗ 

низку проблем, що стосуються змісту та засобів організації 

навчального процесу. Значний внесок у теорію і практику використання 

інформаційних технологій навчання зробили А. Андреєв, К. Босікова 

та інші. У дослідженнях цих авторів розглянуто шляхи підвищення 

ефективності навчання з використанням новітніх методик, проблеми 

комп'ютеризації викладання дисциплін.  
Метою роботи є дослідження ступеня впливу методів навчання 

з використанням інформаційних і комп’ютерних технологій на 
ефективність процесу навчання та його оптимізацію, описання 

досвіду комп’ютерного моделювання при викладанні математичних 

дисциплін. Використання інформаційних технологій за К.Н. Босіковою 
[1] класифіковано за основними напрямками: як засіб для пояснення 

і закріплення нового матеріалу, засіб для пошуку інформації. 
Виділимо у структурі інформаційної системи такі компоненти:  

1) програмно-стратегічний – дозволяє реалізувати мотивацію 
студентів, завдяки чому формується світогляд і здійснюється зв'язок 

освітніх процесів із соціальним середовищем; 2) організаційно-
управлінський – дозволяє викладачу визначити форми і методи 

навчання студентів, проводити діагностику успішності студентів, а 
студенту –проводити самодіагностику; 3) ресурсно-інформаційний – 

необхідний для реалізації пошукової творчої діяльності студента;  
4) за допомогою навчально-методичного компонента викладач 
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організовує свою діяльність з визначення змісту навчання і 

підготовки дидактичних матеріалів. Студент, використовуючи 
можливості даного компонента, здійснює діяльність, у результаті 

якої відбувається засвоєння умінь і навичок роботи [2]. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють розширити 
можливості організації самостійної роботи студентів: план і термін 

виконання навчальних завдань спонукає студента до систематичної 
самостійної роботи; матеріали в електронному вигляді мають більшу 

динамічність [2]. Особливе місце займають системи дистанційного 
навчання. Головна роль, виконувана телекомунікаційними 

технологіями в дистанційному навчанні, – забезпечення навчального 
діалогу. Навчання без зворотного зв'язку, без постійного діалогу між 

викладачем і студентом неможливе. Навчання (на відміну від 
самоосвіти) є діалогічність процесом за визначенням.  

У сучасному інформаційному суспільстві також важливу роль 
відіграє технологія економіко-математичного моделювання, сутність 

якого полягає в описанні соціально-економічних систем. Процес 
містить шість етапів: постановка проблеми, її якісний аналіз; 

побудова математичної моделі; математичний аналіз моделі; збір і 
підготовка інформації; чисельне розв’язання; аналіз чисельних 

результатів і їх застосування. 

Отже, процес моделювання вимагає глибоких знань 
комп’ютера, вільний доступ до інформаційного простору. Основні 

проблеми, які необхідно невідкладно розв’язати, – створення 
галузевих стандартів вищої освіти; розробки підходів щодо 

формування єдиного інформаційного освітнього простору; 
забезпечення ВНЗ засобами і технологіями новітніх педагогічних 

систем відкритої освіти; розширення експериментальної бази 
навчальних закладів. Подальші дослідження форм і засобів 

вдосконалення системи вищої педагогічної освіти, застосування 
інноваційних методик, інформаційно-комунікаційних засобів – 

головна перспектива підвищення якості підготовки фахівців у ВНЗ. 
 
Література: 
1.  Босикова К.Н. Информационные и коммуникационные технологи 

как фактор повышения учебной активности студентов / К.Н. Босикова // 
Высшее образование сегодня. – 2009. – № 4. – С. 76-78.  

2.  Ермолович Е.В. Информационно-коммуникационные технологии в 
управлении самостоятельной учебной деятельностью студентов / Е.В. Ермолович, 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СКЛАДЕНИХ НЕЧІТКИХ ДАНИХ 

ЗАДАНОГО РІВНЯ НАЛЕЖНОСТІ 

 

У роботі розглянуто та розв’язано задачі групування станів 

нечіткої системи, що описуються сукупністю складених  

нечітких множин. Проаналізовано можливість використання відомих 

методів кластеризації сукупності нечітких даних спеціального 

вигляду.  

Традиційна задача групування даних у відносно однорідні 

групи, що виникає в різноманітних прикладних сферах, включає в 

себе проблему виділення кластерів та задачу знаходження еталонних 

вузлів. Для проведення процесу кластеризації існує багато підходів, 

однак їх використання у випадку обробки інформації нечіткого 

характеру суттєво ускладнюється або взагалі стає неможливим через 

специфічне представлення нечіткості.  

У даній роботі розглядається методика кластеризації неточно 

заданої інформації, для формалізації якої використовуються 

сукупності складених нечітких множин {
( ) , 1,m jA j p } [1].  

Для проведення процесу задається скалярна величина (0,1]   

або вектор 1( ,..., ), (0,1], 1,m i i m      , що визначають рівні 

нечіткості вхідних даних. Якщо складені нечіткі множини 
( )m jA , 1,j p  мають непорожні множини рівня )(Lm  , то їх можна 

розглядати як звичайні вектори 
( ) 1( ) 2( ) ( )( ) { , ,..., }m j j j m jS A x x x , 1,j p , 

між якими може бути обчислена евклідова відстань 

( ) ( )m m

U V
d L L   .  

В роботі проведено аналіз можливості застосування та 

порівняння трьох основних алгоритмів кластеризації: C-means, 

пікового групування та різницевого групування. Визначено, що у 

методі С-means необхідно обирати початкові коефіцієнти [2], що 

задають ступінь належності до кластера, винятково випадково. В 
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алгоритмі пікового групування головну роль грає вдале покриття 

площини значень заданого рівня належності рівномірною сіткою, 

вузли якої будуть виступати як претенденти в центри майбутніх 

кластерів.   

Алгоритм різницевого групування являє собою більш просту та 

ефективну модифікацію алгоритму пікового групування. Єдиним 

невирішеним питанням залишається значення коефіцієнта, що 

визначає сферу сусідства. Запропоновано підбирати це значення за 

правилом Рунге із заданою точністю. Головним же плюсом 

алгоритму є те, що кандидатами в центри кластерів виступають самі 

нечіткі вхідні дані заданого рівня належності. 

Для перевірки результатів дослідження продемонстровано 

роботу алгоритмів на тестових прикладах задачі групування станів 

нечіткої системи, що функціонує у двовимірному просторі. 

Програмна реалізація зроблена на базі об’єктно-орієнтованої мови 

програмування Java в середовищі розробки Eclipse. Попереднє 

розташування станів системи здійснюється випадково, кількість 

точок обирається користувачем. Реалізовано можливість будувати 

кластери у графічному вигляді. 

Запропоновану методику можна застосовувати для розв’язання 

задач кластеризації нечіткої інформації спеціального вигляду та 

задач прийняття рішень у ситуаціях з нечіткими вхідними даними. 
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ABOUT ONE APPROACH FOR THE SOLVING OF FUZZY 

LINEAR TRANSPORTATION PROBLEM 
 

The transportation problem which, is one of network integer 

programming problems is a problem that deals with distributing any 

commodity from any group of ‘sources’ to any group of destinations or 

‘sinks’ in the most cost effective way with a given ‘supply’ and ‘demand’ 

constraints .  

Efficient algorithms have been developed for solving the 

transportation problem when the cost coefficients and the supply and 

demand quantities are known exactly. However, there are cases that these 

parameters may not be presented in a precise manner. For example, the 

unit shipping cost may vary in a time frame. The supplies and demands 

may be uncertain due to some uncontrollable factors. 

Assume that a logistics center seeks to determine the transportation 

plan of a homogeneous commodity from m sources to n destinations. Each 

source has an available supply of the commodity to distribute to various 

destinations, and each destination has a forecast demand of the 

commodity to be received from various sources. This work focuses on 

developing an fuzzy linear programming method for optimizing the 

transportation plan in fuzzy environments. 

The linear transportation problem in which destinations resources 

are fuzzy numbers with linear membership function was studied and 

solved. The plan optimization method was request for this task. This 

method based on algorithm for the solving of the linear programming 

problem with fuzzy constraints [1]:  

minimize Z =
1

n

j j

j

c x


  

subject to 

  
0

1

(1 )
n

ij j i i

j

a x b b


   ,  11,i m , 
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0

1

(1 )
n

ij j i i

j

a x b b


   ,  1 2,i m m , 

  
1

(1 )
n

l

ij j i i

j

a x b b


   ,  2 3,i m m , 

  
1

(1 )
n

r

ij j i i

j

a x b b


   ,  
3,i m m , 

where 0, 1,jx j n  , 0 1  . 

The resulting optimization problem can be solved as a parametric 

linear programming problem [2] Some examples of fuzzy linear 

transportation problem solving were given.  

This approach may be very helpful for any fuzzy single-criteria 

decision making problems and linear optimization tasks.  
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ХМАРНІ СЕРВІСИ ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

З поширенням мережі Internet технології опрацювання даних 

зазнали чималих змін. Раніше комп’ютер без встановленого 

програмного забезпечення не становив ніякої цінності. З появою 

хмарних технологій навіть простий мобільний телефон може 

допомогти вирішувати складні задачі. 

Термін «хмарні», що прийшов з англійської «cloud technology» 

− не зовсім правильний. Власне, дослівний переклад слова «cloud» і 

означає «хмара» (звідси й термін «хмарні технології»), однак в 

іншому значенні це ж слово перекладається як «розсіяний, 

розподілений». Тож хмарні технології по суті є «розподіленими 

технологіями», тобто опрацювання даних відбувається з 

використанням не одного стаціонарного комп’ютера, а 

розподіляється по комп’ютерах, підключених до Internet. 

Уперше термін «хмарні технології» з’явився 2008 року. По суті, 

на сьогоднішній день хмарні технології − це одна велика концепція, 

що включає в себе багато різних понять. Це і програмне 

забезпечення, інфраструктура, платформа, дані, робоче місце і т.д. 

Найголовнішою функцією хмарних технологій є задоволення потреб 

користувачів, що потребують віддаленої обробки даних [1]. 

До основних характеристик хмарних технологій можна віднести: 

– самообслуговування – споживач самостійно визначає і 

змінює необхідні сервіси, доступ та обробку даних, їх збереження 

тощо без взаємодії з представником постачальника послуг; 

– масштабованість –  постачальник послуг об'єднує ресурси для 

обслуговування великої кількості споживачів у єдиний пул для 

динамічного перерозподілу потужностей між споживачами в умовах 

постійної зміни попиту на потужності, при цьому споживачі 

контролюють тільки основні параметри послуги, але фактичний 

розподіл ресурсів, що надаються, здійснює постачальник; 

– універсальний доступ – послуги доступні споживачам через 

мережу передачі даних незалежно від використовуваного пристрою; 
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– еластичність – гнучка реакція на мінливі умови ведення 

бізнесу є однією з характеристик успішного бізнесу; послуги можуть 

бути розширені або звужені в будь-який момент часу; 

– облік використання – постачальник послуг автоматично 

обчислює спожиті ресурси на певному рівні абстракції і на основі 

цих даних оцінює обсяг наданих споживачам послуг; купуючи тільки 

необхідний обсяг ресурсів на певний момент часу, можна оптимізувати 

витрати, пов’язані з роботою інформаційних систем організації [2]. 

Основною перевагою хмарних технологій є можливість 

економії на дорогому програмному забезпеченні. Адже не потрібно 

на кожен ПК встановлювати офісні пакети та спеціалізовані 

програми обробки даних. Серед іншого, хмарні технології можуть 

дозволити усім працівникам фірми користуватися лише однією 

операційною системою, при цьому доступ до їх робочих місць 

відбувається за допомогою значно дешевших терміналів. Крім того, 

висока початкова вартість об'єктів інфраструктури інформаційних 

технологій обмежує можливості гнучко реагувати на потреби ринку, 

тоді як хмарні технології забезпечують можливість практично 

миттєво реагувати на збільшення попиту на обчислювальні потужності. 

Незважаючи на очевидні переваги, концепція хмарних технологій 

піддається і значній критиці. Основні недоліки пов’язані, насамперед, із 

довірою постачальнику сервісу, від якого залежить як безперебійна 

робота, так і власне збереження важливих даних користувача [3]. 

Багато експертів вважають, що переваги і зручності 

переважують можливі ризики використання різноманітних сервісів 

хмарних технологій. Провідні аналітики прогнозують як суттєве 

зростання попиту на хмарні обчислення, так і збільшення доходів для 

компаній, які їх пропонують. Доказом того, що це новий шлях 

розвитку високих технологій, є той факт, що передові розробники 

програмного забезпечення майже одночасно почали впроваджувати 

хмарні технології у свої розробки, пропонуючи нові й нові продукти 

для користувачів. 
 
Література: 
1.  Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ria.ru/spravka/20110606/385076515.html 
2.  Інформаційні технології як сервіс. [Електронний ресурс]. – Режим 
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3.  Кому потрібні хмарні технології. [Електронний ресурс]. – Режим 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК У США ТА ІНШИХ КРАЇНАХ З РОЗВИНЕНОЮ 

РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
 

На всіх етапах людського розвитку власність на землю була 
основним об’єктом оцінки багатства і влади конкретної людини чи 
держави в цілому. У даний час з розвитком економічних відносин 
оцінка вартості земельних ділянок є невід’ємною складовою під час 
проведення операцій купівлі-продажу чи оренди землі. В багатьох 
країнах правила та порядок оцінки земельних ділянок повністю 
систематизовані і доступні широкому загалу, зокрема у 
Великобританії видана «Червона книга», вивчення якої обов’язкове 
як для приватних оцінювачів, так і урядових структур. Зрозуміло, що 
грамотне оцінювання вартості земель є однією з основних проблем 
урегулювання земельних відносин та ринку землі в цілому. 
Розглянемо детальніше методи оцінки земель у США. 

У США проводять якісну та економічну оцінку 
сільськогосподарських земель. Якісна оцінка включає облік 
сільськогосподарських земель, класифікацію ґрунтів за їх родючістю, 
особливості рельєфу та продуктивність культур. Після збору даних в 
результаті комплексного аналізу визначається рівень продуктивності 
сільськогосподарського виробництва залежно від вибраного способу 
господарювання. Кількісним показником тут виступає «індекс 
продуктивності», який обчислюють як частку від ділення середньої 
врожайності певної культури у певному регіоні чи домогосподарстві 
на максимальну врожайність у країні і виражають у відсотках. На 
основі якісної оцінки виділяють 2 категорії і 8 класів земель. До 
першої категорії відносять землі 1-4 класів, які повністю придатні 
для вирощування сільськогосподарських культур, землі ж 2 категорії 
5-8 класів можуть використовуватись лише як пасовища [1]. 
Зазначимо також, що якісна оцінка має багато позитивних сторін, 
оскільки дозволяє вивчати та аналізувати всі землі США в 
порівняльному плані, а також визначити допустимі границі 
інтенсивного використання земель за певних економічних умов. 

Економічна оцінка земель здійснюється з метою виявлення 
найбільш продуктивних земель у плані отримання найбільшого 
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доходу від сільськогосподарської діяльності. Оскільки, як 
зазначалося вище, землі 5-8 груп є непридатними для ведення 
сільського господарства, виникає проблема більш ефективного 
використання лісових чи інших природних ресурсів [1].  

У США існує досить багато способів для оцінки ґрунтів, проте 
переваги якомусь одному не надають. Одним із таких способів 
економічної оцінки земель є система, розроблена Р. І. Сторі [2]. Дана 
оцінка кількісно виражає сільськогосподарську цінність землі в 
межах району з однорідним кліматом та однотипним способом 
ведення сільського господарства і визначається за формулою:  

ІндексСторі A B C X    , 

де A  – оцінка ґрунтового профілю, тобто вертикального розрізу 
ґрунту від поверхні до материнської породи; B  – механічний склад 
ґрунту, який визначається як вагове співвідношення ґрунтових 
часток різного розміру; C  – нахил ґрунтової поверхні; X  – сукупне 

значення інших характеристик (ерозія, родючість, мікрорельєф). 
Кожна з перерахованих характеристик кількісно оцінюється в межах 
від 0 до 100 балів. У підсумку отримані експертним чином чи на 
основі попередніх досліджень значення цих характеристик 
перемножуються і результат ділиться на 1004. Для оцінки орних 
земель відносно даного індексу виділяють 5 типів земель: 1 клас – 
індекс Сторі становить 80-100; 2 клас – 60-79; 3 клас – 40-59; 4 клас – 
20-39; 5 клас – менше 20. Результати оцінювання надаються 
землевласникам у вигляді спеціальних карт. 

Також поширеним методом оцінки землі є метод, який 
розроблений А.Р. Ендалом і Р.Т. Оделлом [1] і заснований на аналізі 
інформації про врожайність сільськогосподарських культур, 
вирощених на різних типах ґрунтів. Для кожного типу ґрунту 
розраховується чистий дохід, як різниця між доходом від вирощених 
культур і виробничими витратами. Найвищу його величину 
приймають за 100%, і всі інші значення порівнюються з цією 
величиною. У кінцевому результаті даний метод дозволяє вибрати 
найбільш раціональне використання земельної ділянки, при якому 
вона буде приносити найбільший чистий дохід. 

 
Література: 
1.  Оценка земельных ресурсов : учебное пособие / Отв. ред. В.П. Антонова 

и П.Ф. Лойко. – М. : Институт оценки природных ресурсов, 1999. – 364 с. 
2.  Харрисон Г. Оценка недвижимости / Пер. с англ. – М. : РИО 

Мособлупрполиграфиздата, 1994. – 826 с. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ 

ДІЛЯНКИ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЗЕМЛІ РУМУНІЇ 

 

Земля має унікальні характеристики, які відрізняють її від 

інших факторів виробництва. Вона нерухома, має обмежену 

пропозицію, оцінюється учасниками ринку з різних сторін і потрібна 

для виробництва практично всіх товарів і послуг. Ці характеристики 

землі мають займають ключову позицію щодо соціальних, 

економічних, політичних і екологічних питань. Земля є найбільш 

цінним природним ресурсом Румунії. Загальна площа Румунії 

становить 23,8 мільйона гектарів, при чому понад 60% 

використовується в сільському господарстві. Ліси займають 28%. 

Серед сільськогосподарських земель одна третина є пасовищами і 

близько 64% є орними землями.  

Стратегічні цілі аграрних реформ у Румунії включають перехід 

від державної, колективної і кооперативної форм власності та 

землекористування в приватну. Прийнятий у 1991 році Закон 

земельного фонду за умови вільного формування земельного ринку 

надав право кожній сільській родині мати у приватній власності до 

10 га земель. Присадибні ділянки селян були автоматично 

перетворені у їх приватну власність. Всі громадяни Румунії, які 

отримали землю у приватну власність, були звільнені від сплати 

земельного податку протягом 8 років. 

Прийняття в 1998 році Закону «Про правовий обіг землі» 

дозволило внести наступні корективи до структури земельного ринку: 

 максимальна площа земель, що може перебувати у 

власності великих сільськогосподарських підприємств, була 

збільшена з 100 до 200 га; 

 обмін земельними ділянками між приватними фізичними та 

юридичними особами було дозволено в межах до 200 га; 

 румунські громадяни, які проживають за кордоном, 

отримали дозвіл на придбання прав власності на землю. 
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Дані законодавчі акти значно пожвавили ринок землі в Румунії, 

значно зросла кількість угод, пов’язаних із землею. Тому досить 

вагомим і актуальним моментом є розробка моделі вартості земель 

сільськогосподарського призначення. Зрозуміло, що ціни на 

сільськогосподарські землі залежать від продуктивності даних 

земель. На конкурентних ринках ціни на сільськогосподарські землі 

визначаються розміром доходів від сільськогосподарської діяльності, 

які можна отримати, раціонально використовуючи земельну ділянку. 

Так, продуктивність сільського господарства є основним чинником, 

який викликає зміни в цінах сільськогосподарських угідь. 

Одним із підходів до побудови такої моделі є економетричний. 

На ньому зупинимося детальніше. Вважатимемо, що ціна на земельні 

ділянки залежить від обсягу продукції рослинництва та 

тваринництва, яка отримується з одиниці площі землі. 

За даними Євростату [1] ціни на сільськогосподарські землі  

у 2002-2011 роках були наступними: 
 

Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ціна 

(євро/га) 
308 278 237 284 879 1000 1197 1245 1497 2000 

 

Для вибору типу функції регресії виберемо нелінійну функцію 

вигляду:  
1 2

1 2

b b
Y aX X ,    (1) 

де 
1X  – обсяг продукції рослинництва, що отримується з одного 

гектара в грошовому виразі, 
2X  – обсяг продукції тваринництва, що 

отримується з одного гектара в грошовому виразі. 

Здійснивши лінеаризацію даної функції та провівши необхідні 

обчислення, отримаємо наступну залежність: 
2 7,58 15,64

1 22,28 10Y X X  .   (2) 

Коефіцієнт детермінації становить 0,89, тобто на 89% зміна цін 

на землю сільськогосподарського призначення пояснюється зміною 

досліджуваних факторів. Ця модель є адекватною за F-критерієм,  

t-критерій також підтверджує, що всі коефіцієнти регресії  

є істотними. 
 

Література: 

1. http://ec.europa.eu/eurostat. 
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ОПТИМАЛЬНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ  

В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

 

Мета роботи полягає у визначенні оптимального ціноутворення 

в комерційному банку, тобто керування кредитною та депозитною 

ставками комерційного банку протягом періоду часу з метою 

максимізації капіталу банку на кінець періоду та аналізу такого 

оптимального керування. 

Для вирішення поставленої задачі було використано потокову 

модель банку. В роботі [1] в потоковій моделі банку були отримані 

оптимальна кредитна та депозитна ставки банку, що максимізує 

власний капітал на кінець періоду керування, максимальний 

прибуток банку та власний капітал банку на кінець періоду за умов, 

що банк має вдосталь власного капіталу для здійснення кредитної 

діяльності навіть без залучення депозитів, але при цьому здійснює і 

депозитну діяльність.  

Провівши чисельне моделювання потокової моделі за різних 

параметрів моделі (для різних значень капіталу банку на початок 

періоду керування, для різних значень коефіцієнтів функцій попиту 

на кредити та пропозиції депозитів), було отримано узагальнене 

уявлення про поведінку моделі за різних умов. 

Таким чином, були отримані оптимальні кредитна та депозитна 

ставка, оптимальні обсяги виданих та повернених кредитів, 

залучених та повернених депозитів, максимальний прибуток та 

максимальний капітал на кінець періоду банку без врахування 

запізнення у термінах повернення кредитів. 

Чим менший капітал банку на початок періоду керування, тим 

вищу кредитну та депозитну ставку він змушений обирати. З часом зі 

зростанням капіталу ці ставки понижуватимуться, депозитна ставка 

до 0 (за умови, що банк досягне рівня, коли зможе здійснювати 

кредитну діяльність з капіталу), а кредитна ставка – до оптимальної 
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кредитної ставки для капіталу, з якого можна здійснювати кредитну 

діяльність без залучення депозитів (у розглянутому прикладі  

це ставка 0,25).  

Обсяг виданих кредитів збільшується відповідно до більшого 

капіталу на початок керування і збільшується потім в часі зі 

збільшенням капіталу. Обсяг залучених депозитів натомість 

зменшується. В перспективі кредитна ставка прямує до певного 

сталого значення, а депозитна ставка до нуля. 

Капітал банку зростає за експоненціальним законом до рівня 

капіталу, з якого банк може здійснювати кредитну діяльність без 

залучення депозитів, а після цього – лінійно. 

Результати роботи можуть бути використані для ілюстрації 

кредитної та депозитної діяльності комерційного банку, 

максимальної оцінки прибутку та капіталу комерційного банку  

в залежності від ринкових умов, ілюстрації та аналізу ринкової 

ситуації, коли зменшуються водночас і кредитні ставки, і обсяги 

виданих кредитів (як під час спадів виробництва), та для подальшої 

розробки на їх основі моделей банківської діяльності й постановки 

задач керування банком, що враховуватимуть і кредитну,  

і депозитну діяльність комерційного банку, запізнення в термінах 

повернення кредитів та депозитів, власний капітал банку, 

недостатній для задоволення максимального попиту на кредити. 

 
Література: 

1.  Дрозд А.О. Керування основною діяльністю банку із власним 

капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // 

Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. – Львів : 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ З УРАХУВАННЯМ 

ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ І ГУДВІЛУ 

 

Діяльність банку можна визначити як управління ставками з 

метою контролю грошових потоків. Так, при зменшенні кредитної 

ставки сума виданих коштів зростає, при збільшенні – зменшується; 

неконтрольоване зростання обсягів виданих та залучених коштів 

може призвести до розривів і ліквідності, і як наслідок, до часткового 

припинення діяльності, втрати репутації, банкрутства банку. Таким 

чином, необхідно реалізувати модель банківської діяльності, яка б 

давала змогу розраховувати значення показників та впливати на 

діяльність банку в будь-який момент часу.  

На основі показників гудвілу і ліквідності складемо модель 

діяльності банківської установи: 
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1) 

де K  – кредитні кошти, pk  – кредитна ставка у момент часу,  

pd  – депозитна ставка, D  – депозитні кошти, N  – активи для 

обслуговування системи, r  – рентабельність банківської галузі,  

)(tG  – гудвіл у момент часу t , )(tL  – ліквідність у момент часу t , 
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0
t  – початковий момент часу, 

1
t  – кінцевий момент часу,  

  – різниця часу між теперішнім і минулим періодам. 

Економічна сутність цієї моделі полягає в наступному: 

діяльність банку описується показниками гудвілу і ліквідності, які 

характеризують матеріальні та нематеріальні ресурси установи. 

Вважаємо, що банку в рамках поточної роботи необхідно досягнути 

найвищих можливих значень цих показників. Швидкість приросту 

депозитів – показник надійності банку – описується через функцію, 

що залежить від показників гудвілу і ліквідності. 

Необхідно налаштувати модель для конкретного банку, тобто 

визначити:  

1) вид функції кредитів, )(tK ,  

2) вид функції ))(),(()( tLtGftD  . 

Визначення стратегії діяльності банку полягає в обрахунку 

набору ставок, які можуть бути рекомендовані для практичного 

застосування. З огляду на те, що показники гудвілу та ліквідності  

представлені функціями – критеріями вибору рішення, при чому 

вважаємо, що сукупність критеріїв описує усі істотні інтереси особи, 

яка приймає рішення (керівництво банку), то маємо критеріальну 

задачу прийняття рішень. 

У процесі розв’язання ставляться наступні задачі: розглянути 

випадки, коли банк не змінює значення ставок протягом заданого 

періоду діяльності, значення ставок незалежні одне від одного; коли 

ставки змінюються на кожному проміжку, тобто у результаті 

отримаємо набір рекомендованих ставок; визначити, чи доцільне 

використання в моделі показника гудвіла. 

Наразі результати для Банку А (банк першої групи) свідчать 

про доцільність використання обох критеріїв, отримані значення 

ставок (за умови їх сталості на періоді): кредитна ставка дорівнює 

26,5%, депозитна – 8,5%. Перевіряється гіпотеза про те, що зміна 

ставок протягом періоду діяльності банку покращує його результат. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА БАНКА  

НА ОСНОВЕ УЧЕТА ЕГО РИСКОВ 

 

Повышение надежности и эффективности работы каждого 

отдельного банка укрепляет всю кредитно-банковскую систему. 

Одним из способов повышения надежности и эффективности 

является совершенствование системы управления риском банка. 

Комплексная логико-вероятностная (ЛВ) модель рисков банка с 

логическими связями И, ИЛИ, НЕ с повторными событиями 

позволяет логически объединять риски в единый интегрированный 

риск банка, выделяя повторные события, которые оказывают 

влияние на несколько рисков, и имеющие при этом наиболее 

высокую значимость. ЛВ-модели состоят из структурной модели 

риска банка (дерева событий), логической и вероятностной моделей 

риска банка. Комплексную ЛВ-модель риска банка можно 

использовать для  расчета индекса риска банка. Этот показатель 

будет относить банк в ту или иную категорию качества и 

безопасности, что позволит оперативно принимать решения 

инвесторам, кредиторам и другим заинтересованным лицам. 

Преимущество ЛВ-моделирования заключается в возможности 

объединения ЛВ-моделей рисков и интеграции всех моделей риска, 

используемых в банке, в одну общую модель для количественной 

оценки риска банка в целом. 

Существует проект документа «Методические рекомендации 

по организации кредитными организациями внутренних процедур 

оценки достаточности капитала», который предусматривает 

внедрение в российскую банковскую практику второго компонента 

«Надзорный процесс» Базель 2, а также развития положений Базель 

3. Центральный Банк ставит перед кредитными организациями 

задачу создания внутренних процедур и систем, обеспечивающих 

наличие достаточности собственных средств (капитала), 

соответствующих масштабу их бизнеса и сложности 

осуществляемых ими операций, профилю принимаемых рисков. 
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Целью документа является доведение до кредитных организаций 

минимальных стандартов по организации внутренних процедур 

оценки достаточности капитала для покрытия принятых и 

потенциальных рисков. Внедрение в кредитных организациях 

внутренних процедур оценки достаточности капитала будет 

происходить в рамках диалога кредитных организаций с Банком 

России и займет не менее двух лет. Ориентировочно применение 

кредитными организациями внутренних процедур оценки 

достаточности капитала может начаться с 2014 года. Согласно 

методическим рекомендациям, система оценки операционных рисков 

должна быть тесно интегрирована в процессы управления рисками 

кредитной организации, а ее результаты составлять  

неотъемлемую часть процесса мониторинга и контроля профиля 

операционного риска.  

Суть данного документа заключается в том, что в будущем 

банк может принять на себя столько рисков, сколько позволяет ему 

капитал. Риски банка не должны выходить за рамки капитала. Это 

защищает клиентов банка и партнеров от дефолтов и банкротств.  

ЦБ требует, чтобы для каждого риска были разработаны 

методы количественной оценки риска, включая определение 

потребности в капитале в целях внутренней оценки достаточности 

капитала. Для финансовых рисков (кредитный, рыночный, риск 

ликвидности и др.) эта задача решается, но вот с нефинансовыми 

рисками (операционный, правовой, риск потери деловой репутации) 

сложнее. Многие банки в настоящее время используют экспертные 

методы, получая лишь уровень риска, и не имеют количественной 

оценки убытков. Уровень риска не всегда дает понять истинную 

картину, поэтому оценка всех рисков должна быть количественная.  
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНДЕКСУ ЦІН РЕАЛІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Ринкова ціна – це домінуюча на ринку у відповідному часовому 
відрізку ціна на товар (послуги, роботи), що виплачується за нього в 
процесі купівлі-продажу незалежно від індивідуальних витрат 
виробників на його виробництво і реалізацію [1]. В макроекономічному 
плані ціна розглядається як найважливіший стратегічний критерій, 
що характеризує кон’юнктуру ринку, оскільки, з одного боку, вона 
впливає на її стан, а з другого – є результатом її розвитку. Адже 
динаміка ціни пов’язана із змінами в якості й обсязі виробництва 
товару та пропозиції його на ринку, з платоспроможністю споживачів і 
рівнем споживання ними даного товару, обсягом товарних запасів, із 
загальним економічним станом підприємств тощо. 

Динаміка розвитку аграрного ринку, коливання його кон’юнктури 
в найбільш концентрованому вигляді проявляються в змінах 
ринкових цін. Тому дослідження аграрного ринку безпосередньо 
пов’язане з аналізом проблеми формування й динаміки ринкової ціни.  

Долідження динаміки цін на сільськогосподарську продукцію 
здійснено з використанням статистичної інформації. Як відомо, 
основою для порівняння зміни середніх цін реалізації продукції 
сільського господарства є індекси цін реалізації окремих видів 
продукції звітного місяця поточного року до середньорічних цін 

реалізації відповідних видів продукції базисного періоду (року) (
 j
pI ): 
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де 
 j

tT
p  – середня ціна реалізації j-го виду реалізованої продукції у 

звітному місяці (t) поточного року (T), 
 

0

j

p  – середньорічна ціна 

реалізації j-го виду реалізованої продукції у базисному періоді (році). 
На базі індексів цін реалізації окремих видів продукції звітного 

місяця до середньорічних цін базисного періоду (року) (1) визначалися 
зведені індекси цін за окремими групами. Для цього використовувалась 

модифікована формула індексу цін Ласпейреса  Л

pI : 
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де  
0

j
  – частка окремого j-го виду продукції в структурі 

реалізованої продукції сільського господарства за базисний період 

(рік), що знаходиться за такою формулою: 
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де    
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j j
p q  – вартість окремого j-го виду реалізованої продукції у 

базисному періоді (році), 
 
0

j
q  – кількість реалізації окремого j-го 

виду реалізованої продукції у базисному періоді (році) [2]. 

Базою зважування для агрегування цих змін є фактичний обсяг 

реалізації відповідних видів продукції за звітний рік. Індекс цін 

реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами визначається 

офіційною статистикою з урахуванням всіх напрямків її реалізації [3].  

На основі статистичних даних про індекс цін реалізації 

сільськогосподарської продукції за період з 2003 по 2011 р. 

встановлено, що ціни реалізації сільськогосподарської продукції на 

рік зростали в середньому в 14,67%. 
9 1,206 1,057 1,081 1,024 1,38 1,103 1,064 1,3 1,154 100% 114,67%pI             

Динаміка індексу цін реалізації сільськогосподарської 

продукції залежно від часового періоду свідчить, що у 2006 році ціни 

на сільськогосподарську продукцію були найнижчими, а у 2007 році 

– найвищими, тобто відбулося значне зростання цін. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
Характерною особливістю сучасного розвитку економічної 

науки є широке використання математичних методів і моделей для 
аналізу соціально-економічних явищ і процесів, виявлення наявних 
закономірностей, пошуку оптимального напрямку їх розвитку. Вони 
сприяють вивченню у нерозривному зв’язку кількісних та якісних 
сторін досліджуваних об’єктів. 

Згідно з Державними стандартами України, керування 
виробництвом – це система заходів впливу на виконавців, зайнятих у 
процесі виробництва, та через них на засоби виробництва, що 
здійснюється свідомо, цілеспрямовано, планомірно і сприяє 
виготовленню продукції потрібної кількості та якості з найменшими 
трудовими і матеріальними витратами. Обсяг випуску продукції 
залежить від великої кількості показників, визначення екстремальних 
значень яких можуть бути цілями діяльності підприємства: доходу, 
прибутку, собівартості, попиту (збуту) тощо. Тому перед фахівцями з 
управління виробництвом постає завдання вибору оптимального 
асортименту продукції з можливих альтернатив. Воно розв’язується 
за допомогою побудови оптимізаційної моделі, складовими якої є: 

 наявність одного чи декількох критеріїв оптимальності; 
 наявність системи обмежень, яка формується виходячи з 

постановки задачі та є системою рівнянь чи нерівностей [1]. 
Варто зазначити, що критерієм оптимальності, згідно з 

держстандартами, є конкретний кількісний показник, за яким 
відбирають оптимальний варіант рішення із множини можливих. 

Для вирішення оптимізаційної задачі випуску продукції 
підприємствами харчової промисловості застосовано шість критеріїв 
ефективності, які відображають їх основні цілі, а саме: максимізація 
прибутку, максимізація чистого доходу, мінімізація повної 
собівартості продукції, максимізація випуску продукції, мінімізація 
витрат основної сировини та мінімізація затрат часу [2]. 

Таким чином, критерії оптимальності мають вигляд: 

 максимізація прибутку 
1

1

( ) max
n

j j j j пост

j

k c x z x V


    ; 
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 максимізація чистого доходу (без ПДВ) 
2

1

max
n

j j

j

k c x


  ; 

 мінімізація повної собівартості продукції 
3

1

min
n

j j пост

j

k z x V


   ; 

 максимізація випуску продукції 
4

1

max
n

j

j

k x


  ; 

 мінімізація витрат основної сировини 
5

1 1

min
n m

ij j

j i

k a x
 

  ; 

 мінімізація затрат часу на виробництво продукції 

/

6 /
1 1

min
n n

j

j j j

j j j

x
k t x t

x 

    , 

де j  – номер окремого виду продукції ( 1,j n ); n  – кількість видів 

продукції; i  – номер окремого виду основної сировини ( 1,i m );  

m  – кількість видів основної сировини; jx  – обсяг виготовлення 

продукції j -го виду, т; jc  – чистий дохід від продажу калькуляційної 

одиниці продукції j -го виду, грн; jz  – змінні загальні витрати на 

виготовлення калькуляційної одиниці продукції j -го виду, грн;  

постV  – постійні загальні витрати, грн; ( j j j jc x z x ) – маржинальний 

прибуток від продажу калькуляційної одиниці продукції j -го виду, 

грн; ija  – нормативні витрати і-го виду основної сировини на 

виготовлення калькуляційної одиниці продукції j -го виду, кг; jt  – 

нормативні затрати часу на виготовлення калькуляційної одиниці 

продукції j -го виду, хв; 
/

jt  – нормативні затрати часу на партію 

випуску продукції j -го виду, хв; 
/

jx  – місткість партії випуску продукції 

j -го виду, т; 
/

j

j

x

x
 – кількість партій випуску продукції (ціле число). 

Обмеження та умови невід’ємності змінних: 

 обмеження з виготовлення продукції кожного виду 
min max

j jjX x X  ; 

 обмеження із загального випуску продукції min max

1

n

j

j

X x X


  ; 
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 обмеження зі змінних витрат 
1

n

j j

j

z x Z


 ; 

 обмеження з витрат основної сировини 
1

n

ij j i

j

a x A


 ; 

 обмеження із затрат часу /

/
1

n
j

j

j j

x
t T

x

 ; 

 умови невід’ємності змінних 0jx  , 

де 
min

j
X

 
та max

j
X  – мінімально та максимально допустимі обсяги виготовлення 

продукції j -го виду, т; 
min

X
 
та maxX  – мінімально та максимально 

допустимі обсяги загального виробництва продукції, т; Z  – величина 
сумарних змінних витрат на випуск продукції, грн; iA  – кількість 

наявної основної сировини і-го виду, кг; T  – корисний фонд часу, хв. 
Отже, у результаті виконаних дій отримали в електронній 

таблиці Microsoft Excel багатокритеріальну оптимізаційну модель 
випуску продукції, врахувавши у ній критерії максимізація прибутку 
  максимізація чистого доходу   мінімізація повної собівартості 
продукції   максимізація випуску продукції   мінімізація витрат 
основної сировини   мінімізація затрат часу і прийнявши величини 
поступок, необхідних для екстремізації кожного наступного 
показника ефективності, за випадкові з дискретним законом 
розподілу. Тобто, підприємству потрібно виготовляти такі види 
продукції і у такому розмірі: хліба домашнього – 97,34 тис. буханок, 
хліба софіївського – 50,24 тис., хліба білого 1 г – 62,35 тис., хліба 
козацького – 9,07 тис., хліба житнього – 1,65 тис., батона нарізного – 
6,54 тис., плетінки з маком – 4,77 тис., булки севастопольської – 
5,57 тис., булки з маком – 1,32 тис., завиванців – 1,54 тис., плюшок 
московських – 2,63 тис., ватрушок сирних – 1,97 тис., булки з варенням 
– 1,73 тис., булки з сиром – 2,53 тис., булки з вишнею – 1,86 тис. штук. 

Оскільки ця модель дозволяє визначити оптимальну кількість 
випуску продукції з урахуванням шести критеріїв, то її рекомендовано 
використовувати у сфері планування та збуту. Цю модель також 
можуть застосувати інші виробничі промислові підприємства, ввівши 
свої дані та, при потребі, змінивши таблиці у Microsoft Excel. 

 
Література: 
1.  Пинегина М.В. Математические методы и модели в экономике : 

учеб. пособ. / М.В. Пинегина. – М. : «Экзамен», 2004. – 128 с. 
2.  Тоцька О.Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції 

в харчовій промисловості України : Дис... канд. наук: 08.00.11 – 2008. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВРОЖАЙНОСТІ  

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Економетричні методи та моделі є важливим інструментом 

покращення знань про кількісні та якісні характеристики 

економічних процесів і систему у будь-якій галузі людської 

діяльності. Це стосується також і сільського господарства. 

Урожайність зернових культур є основною складовою системи 

зерновиробництва та одним з ключових показників ефективності 

сільськогосподарського виробництва. 

Побудову нелінійних моделей урожайності зернових  

культур залежно від якості грунту (бали) та кількості внесених 

мінеральних добрив (ц) здійснено методами економетричного 

моделювання. 

У нашому випадку криволінійна залежність має форму 

параболи другого порядку, яка виражається рівнянням: 
2

1 2 ,y a b x b x                                                 (1) 

де y  
– теоретичні значення результативної ознаки; 1 2, ,a b b  – 

параметри рівняння, x  – значення факторної ознаки. 

Параметри 1 2, ,a b b  визначаються з наступної системи  

трьох рівнянь: 

2

2

2 2 4

2

( ),

( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) .

y na b x x

y x x a x x

y x x a x x b x x

   


  


    

 

 

  

             (2) 

Шляхом проведення відповідних математичних розрахунків 

знайдено такі параметри для нелінійної моделі залежності 

врожайності від якості грунту: 

1

2

28,819,

0,043,

0,018.

a

b

b





  

                                             (3) 
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Отже, побудоване рівняння параболи другого порядку  

матиме вигляд: 
228,819 0,043( ) 0,018( ) .y x x x x                            (4) 

Розрахований параметр 1 0,043b   
показує приріст  

урожайності залежно від якості грунту, а 2 0,018b    характеризує 

зниження врожайності внаслідок впливу неврахованих у моделі 

зовнішніх факторів. 

Аналогічним чином обчислено параметри для другої  

нелінійної моделі: 

1

2

27,71,

0,038,

8,846.

a

b

b





  

                                              (5) 

Запишемо рівняння, що характеризує залежність  

урожайності зернових культур від кількості внесених  

мінеральних добрив: 
227,71 0,038( ) 8,846( ) .y x x x x                            (6) 

Як і в попередньому випадку, 1 0,038b   відображає зростання 

урожайності зернових культур від внесених мінеральних добрив, 

2 8,846b    відбиває її зниження через вплив екзогенних факторів, 

які не були враховані в моделі. 

Отже, застосування економетричних методів для дослідження 

динаміки та виявлення закономірностей розвитку урожайності 

зернових культур дало змогу побудувати нелінійні моделі 

врожайності залежно як від якості грунту, так і від внесених 

мінеральних добрив.  
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АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СТАНУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ 

 

Одним із вузьких місць, які стримують процес стабільного 

розвитку сфери рекреаційних послуг в Україні і, зокрема, в 

Чернівецькій області, є низький рівень інфраструктурного 

забезпечення, причому в даному випадку мова йде як про якісні, так і 

про кількісні показники. Відповідно, серед нагальних завдань 

сучасних практичних досліджень є аналіз сучасного стану 

рекреаційно-туристичної інфраструктури та пошук шляхів її 

вдосконалення. 

Для оцінки забезпечення певної території інфраструктурою 

використовуються різні методики, серед яких «коефіцієнт 

Успенського» – характеристика забезпечення певної території 

транспортними комунікаціями [1, с.136]. На наш погляд, площину 

використання цього коефіцієнта можна поширити і на сферу 

рекреаційних послуг, зокрема, подаючи його наступним чином: 

3
,

Ф
К

PSQ
                               (1) 

де Ф – основні фонди рекреаційної інфраструктури, млн грн;  

P – населення, тис. осіб; S – площа рекреаційно активної території 

регіону, тис. кв. км; Q – валова вартість рекреаційних послуг, 

вироблених на території, млн грн.   

Цей показник є узагальнюючим, тому в даному дослідженні 

вважаємо більш доцільним використовувати й інші методичні 

підходи. Серед них – вивчення рівня розвитку інфраструктури 

території (Ір), що розраховується як відношення частки зайнятих в 

інфраструктурі регіону до частки зайнятих у цій сфері діяльності в 

країні в цілому, прийнятої за 1.  

Таким чином, ступінь використання інфраструктури (в нашому 

випадку – рекреаційної) розраховується за формулою: 

,в

а
І

b
                                (2) 
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де Ів – коефіцієнт, що відображає ступінь використання 

інфраструктури; a – кількість осіб, зайнятих у господарстві регіону у 

відсотках до кількості осіб, зайнятих у господарстві країні;  

b – кількість осіб, зайнятих в інфраструктурі регіону у відсотках до 

кількості осіб, зайнятих в інфраструктурі країни. 

Висновок про стан інфраструктури досліджуваної території та 

можливості її подальшого використання для розвитку галузі дозволяє 

зробити співвідношення коефіцієнтів: 

р

в

I
I

І
 ,                                          (3) 

де І – коефіцієнт стану інфраструктури; Ір – відношення частки 

зайнятих в інфраструктурі регіону до частки зайнятих у цій сфері 

діяльності в країні в цілому, прийнятої за 1.   

При цьому можливі наступні варіанти оцінки стану 

інфраструктури:   

 І > 1 – дана територія має недовикористані можливості 

інфраструктури; 

 І = 1 – розвиток інфраструктури достатній і відповідає рівню 

розвитку галузі; 

 І < 1 – існуючий інфраструктурний комплекс не дозволяє 

повною мірою використовувати наявні можливості та стримує 

розвиток галузі. 

За цією методикою на основі наявних статистичних даних 

можна здійснювати прикладне дослідження можливостей 

використання туристичної інфраструктури в регіоні як під час 

проведення наукових досліджень, так і як допоміжний інструмент 

для інвесторів. 
 

Література: 

1.  Орешин В.П. Планирование производственной инфраструктуры : 

комплексный поход / В.П. Орешин. –М. : Экономика, 1986. – С. 136-138. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 

Удосконалення територіальної організації суспільства і, 

зокрема, забезпечення комплексного економічного та соціального 

розвитку окремих регіонів значною мірою залежить від державного 

регулювання цих процесів. Це вимагає розробки чітких орієнтирів 

регіональної політики держави, формування її основних теоретико-

методологічних положень. 
 

 

 
Рис. 1. Принципи побудови стратегії економічного розвитку регіону 

* розроблено автором на основі джерела [1] 
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Стратегія – це не просто довгостроковий план досягнення 

конкретної цілі, оскільки в такому випадку розробка стратегії 

полягає лише у визначенні цілі та шляхів її досягнення. За таких 

умов усі зміни передбачувані, всі процеси детерміновані і підлягають 

повному контролю і управлінню. Звичайно, що таке припущення 

помилкове навіть для планової економіки, тим більше – економіки 

ринкової, якій притаманна постійна зміна факторів навколишнього 

середовища. Розуміння ж стратегії як довгострокового, якісно 

визначеного напрямку розвитку виключає можливість детермінізму в 

її побудові, залишає за собою свободу вибору на шляху до кінцевого 

стану регіональної системи. 

Принципи формування стратегії являють собою набір 

положень, за якими потрібно будувати стратегію, впроваджувати її у 

життя, здійснювати її коригування. Частина принципів може бути 

постійною, тобто не змінюватись упродовж реалізації стратегії або 

деякого проміжку часу, інші можуть мати кон’юнктурний характер, 

тобто коригуватись залежно від ситуації.  

Таким чином, комплексний та системний підходи до 

визначення методологічних основ формування стратегії 

економічного розвитку області є необхідними. Комплексний підхід 

передбачає врахування усіх принципів, факторів, чинників. 

Системний підхід пов’язаний з розглядом регіону як складної 

системи. 

 
Література: 

1.  Братута О. Удосконалення механізму управління депресивними 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО СПРОСА ОТДЫХАЮЩИХ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

 

Для оценки степени современного рекреационного освоения 

выделенных районов с целью выработки стратегий их дальнейшего 

оптимального использования было проведено зонирование 

территорий Припятского Полесья. В качестве базовой модели 

использована множественная линейная регрессии количества 

отдыхающих N0 от количества организованных N1 и 

неорганизованных N2 отдыхающих, вида 0 1 1 2 2N a b N b N     , где 

  – стандартная нормально распределенная случайная величина. В 

качестве показателя идентификации вида рекреационной зоны 

используется отношение коэффициентов регрессии факторов 

количества организованных и неорганизованных туристов 1

2

b
Q

b
 . 

Идентификация вида рекреационной зоны проводится на 

основе следующих пороговых значений: 
 

Границы  

критерия 
Характеристика рекреационной зоны 

5Q   
спрос потребителей диктует предрасположенность 

рекреационной зоны к организованному виду 

отдыха 

0,2 5Q   

рассматриваемая рекреационная зона 

идентифицируется как комплексная, 

предрасположенная как к организованному, так и 

неорганизованному отдыху 

0,2Q   
спрос потребителей обусловливает 

предрасположенность рекреационной зоны к 

неорганизованному виду отдыха 
 

Для комплексной рекреационной зоны на основе 

корреляционного анализа разработана методика и алгоритмы оценки 

степени взаимного влияния на экосистему рекреационной зоны 

соотношения количества организованных и неорганизованных 
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туристов. Дополнительно рассмотрен интегральный показатель 

интенсивности освоения рекреационной зоны, который учитывает 

как нагрузку на трудовые ресурсы, так и на экосистему зоны. В 

качестве оценки интенсивности рекреационной нагрузки на 

трудовые ресурсы зоны обоснован статистический показатель вида: 

1 1 1 2(1 )
100%n

n v

N

 



 ,  

где 1  – поправочный коэффициент, характеризующий 

наполняемость учреждений организованного отдыха; 2  – 

поправочный коэффициент, характеризующий количество 

неорганизованных отдыхающих по отношению к количеству 

организованных туристов; 1n  – количество учреждений в 

рекреационной зоне, предназначенных для организованного отдыха; 

1  – средняя вместимость учреждения организованного отдыха;  

N  – количество трудового населения рекреационной зоны. 

В качестве оценки интенсивности рекреационной нагрузки на 

экосистему зоны обоснован показатель вида: 

1 1 1 1 2 2

. .

( )
n

п з

n v t t

S S

 


  



, 

где 1t  и 2t  – среднегодовое количество дней, в течение которых 

посещают объекты рекреационной зоны организованные и 

неорганизованные туристы, S  – площадь рекреационной зоны,  

. .п зS  – площадь природоохранных территорий, расположенных в 

данной рекреационной зоне. 

Результаты районирования и зонирования позволили сделать 

вывод о неравноценности выделенных регионов: Бугско-

Приозерский и Северо-Припятско-Днепровский районы широко 

используются, а Южно-Припятско-Днепровский представляет собой 

рекреационную целину.  
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РОЗВИНЕННЯ МОДЕЛІ ВАЙДЛІХА  
 

Ортодоксальний варіант згадуваної моделі в [1] було розвинено 

за рахунок значної альтернативи так званих функцій впливу. Тепер 

же пропонується розглядати математичну модель (ММ) типу Вайдліха, 

але складену з 3-х звичайних диференціальних рівнянь 1-го порядку, 

що відповідає простору подій з координатами «влада-народ-ЗМІ».  

 
1 2 3 4

2

5

6 7 8 9 10

;

max , , ;

,

x c x c y c z c xyz

y c y x y z

z c z c zx c zy c xy c xyz

   


  


     

   (1) 

де змінна х описує поведінку народу, змінна у – дії ЗМІ, а змінна z – 

діяльності влади, причому сі (і = 1,…,10) – константи.  

З літератури добре відомо, що саме на прикладі тримірних 

(мінімальної розмірності) моделей пізнаються шляхи еволюції, сценарії 

розвитку подій, сприяючи розробленню належної реакції суспільства. У 

такий спосіб запобігають можливим викликам з боку співучасників 

(творців) соціодинаміки, наприклад, напруженості у суспільстві. 

0 10 20 30 40 50
2

1

0

1

2

Zi 2

Zi 3

Zi 4

Zi 1  
Рис. 1. Інтегральні криві                                

 

Деякі цікаві результати наводяться на рисунках 1-2. Такий 

зразок кривих досягається при наданні константам та вектору 
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вихідних значень наступних величин: с1 = 1, c2 = 7, c3 = 5, c4 = 6, 

c5 = 0,5, c6 = 0,1, c7 = 0,1, c8 = 4, c9 = 0,1, c10 = 0,1, 

0,9

0,3

0,9

Y

 
 

  
 
 

, де Zi,1 – 

час, Zi,2 – народ, Zi,3 – ЗМІ, Zi,4 – влада. 

На рис. 1 зображені інтегральні криві, які показують розвиток 

подій у часі, демонструючи затухаючий характер процесів взаємодії. 

Фазові портрети, репрезентовані на рис. 2, висвітлюють характер 

парної взаємодії складових явища, являючи собою стійкий фокус, що 

свідчить про конструктивну складову стосунків за даних початкових умов.  
 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
2

1

0

1

2

Zi 2

Zi 3

0.5 0 0.5 1
2

1

0

1

2

Zi 2

Zi 3

Zi 4  
Рис. 2. Фазові портрети 
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ПРО ВПЛИВ ЧАСОВОГО ЗАПІЗНЕННЯ В МОДЕЛІ 

НАБУТОГО ІМУНІТЕТУ 

 

Для вивчення впливу запізнення реакції специфічних 

лімфоцитів на зміну концентрації інфекції пропонуємо нелінійну 

систему звичайних диференціальних рівнянь із запізненням, що 

описує дію набутого імунітету: 

1 2

3 4

( ),

( )( ( ) ).

N

L

dN
N L X

dt

dL
L L N t G

dt



     

        

  (1) 

З початковими умовами 

0 0( )N t N , 0 0( )L t L .   (2) 

Зазвичай для рівнянь із запізненням початкові умови задаються 

на інтервалі 0 0[ ; ]t t  . Але за біологічним змістом для процесів, що 

описуються, до моменту зараження 0t  вірусів в організмі не було: 

( ) 0N t   при 0t t , і тому початкові умови можна задавати в точці 

0t . При цьому згідн з роботами [1-3], коли мова буде йти про 

початкові умови для рівнянь такого типу, визначення їх у точці 

означає, що ( ) 0N t   при 0t t . 

Вважатимемо параметр   малим. Замінимо функцію ( )N t    

для випадку t    її лінійним наближенням: 

( )
( ) ( )

dN t
N t N t

dt
     . 

Отже, маємо систему диференціальних рівнянь із малим 

параметром 

1 2

3 1 2 4

( ),

( )( (1 ( )) ).

N

L N

dN
N L X

dt

dL
L L N L X G

dt



     

             

    (3) 

Перший стаціонарний розв’язок 
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1 0N  , 1L L     (4) 

відповідає стану здорового організму, а другий стаціонарний 

розв’язок 

2
2

1

N X
L

  



, 4

2
3

L G
N

  



   (5) 

відповідає стану хворого організму. 

Розглянемо питання про стійкість стаціонарних точок. 

Теорема 1. 

Стаціонарний розв’язок (4) буде асимптотично стійким при 

виконанні такої умови 2 1N X L     ; якщо виконується умова 

2 1N X L     , то стаціонарний розв’язок буде нестійким, якщо ж 

2 1N X L     , то стаціонарний розв’язок буде стійким. 

Біологічні наслідки. 

У випадку стійкого вузла ( 2 1N X L     , 4 .LG   ) наявна 

популяція лімфоцитів в організмі перевищує швидкість розмноження 

антигену та разом з цим вміст глюкокортикостероїдів G  несуттєво 

впливає на швидкість розмноження та відновлення лімфоцитів в 

організмі [4]. При такому стані імунної системи описана ситуація є 

стійкою і навіть мале збурення даного стаціонарного стану не виведе 

його з рівноваги. Людина залишається здоровою. 

У випадку, коли особлива точка виявилася сідлом [1, 2] 

( 2 1N X L     , 4 .LG   ), незважаючи на те, що вміст 

глюкокортикостероїдів G  несуттєво впливає на швидкість 

розмноження та відновлення лімфоцитів в організмі, все ж таки 

швидкість розмноження та поширення антигену перевищує 

популяцію лімфоцитів в організмі (слабкий стан імунної системи), 

що в результаті може призвести до хронічного захворювання. 

Теорема 2. 

При 0   та коли 1 2NL X    , стаціонарний розв’язок (5) 

буде типу центру, у випадку, коли 1 2NL X    , особлива точка 

буде типу сідла, коли ж 1 2NL X    , особлива точка буде 

виродженою. 

Теорема 3. 
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При 0  , якщо виконується умова 1 2NL X    , то 

стаціонарний розв’язок (5) буде типу нестійкого виродженого вузла, 

коли 1 2NL X    , то стаціонарний розв’язок (5) буде типу 

нестійкого фокусу, коли ж 1 2NL X    , то стаціонарний 

розв’язок (5) буде типу нестійкого вузла або сідла. 

Біологічні наслідки. 

У випадку особливої точки типу сідла – організм або зможе 

подолати хворобу або може загинути. У випадку, коли особлива 

точка є центр, організм матиме хронічну хворобу, яка періодично 

буде загострюватись. 

У випадку особливої точки типу нестійкого фокусу організм 

буде постійно відчувати певні «коливання»: загострення хвороби та 

ослаблення імунної системи (в тому числі й зменшення гормонів 

(глюкокортикостероїдів), які пригнічують продукування лімфоцитів), 

потім відбудеться збільшення виробництва лімфоцитів та невелике 

послаблення хвороби. З ростом лімфоцитів збільшиться вміст 

гормонів (G ), що в результаті пригнобить вироблення лімфоцитів і 

призведе до нового спалаху захворювання. Таке постійне 

навантаження на імунну систему призведе до її виснаження [4], в 

результаті чого організм може не впоратись з хворобою і загине. 

У випадку, коли особлива точка є нестійким вузлом, то в 

залежності від стану імунної системи (значення та співвідношення 

параметрів системи (3)), організм зможе або побороти хворобу або 

стримувати ріст популяції антигенів певний «довгий» період часу; 

або у випадку ослабленого імунітету – відбуватиметься стрімкий ріст 

популяції антигенів, організм з хворобою врешті-решт не впорається 

і загине [4]. 
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СТАТИЧНА МОДИФІКОВАНА  

МОДЕЛЬ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА 

 

Екологічні проблеми людства уже давно стали глобальними. 

Забруднення навколишнього середовища відбувається протягом усіх 

етапів виробництва і споживання продукції. Щороку масштаби цих 

проблем невпинно зростають, тому потреба у запобіганні, 

знешкодженні та зменшенні забруднення довкілля є нагальною. 

Звичайно, боротьба із забрудненням тісно пов’язана з витратами на її 

проведення, які зростають пропорційно зі збільшенням об’ємів 

забруднення. Вищезгаданими проблемами займається екологічна 

економіка – розділ економічної науки, що вивчає, як за допомогою 

економіко-математичного апарату розв’язувати еколого-економічні 

проблеми, що викликані нестачею природних ресурсів, величезним 

зростанням виробництва і забруднення усіх сфер Землі, а також як 

оптимізовувати і ефективно використовувати витрати на їх усунення.  

Для дослідження взаємодії економічних та екологічних 

факторів виробництва Леонтьєвим та Фордом (70-ті роки 

ХХ століття) була запропонована міжгалузева модель «витрати-

випуск», яка на сьогодні є основою майже для усіх балансових, 

імітаційних та оптимізаційних еколого-економічних моделей. 

Автором запропонована статична модифікація моделі Леонтьєва-

Форда, яка, окрім класичного міжгалузевого балансу основного 

матеріального виробництва і допоміжного виробництва галузей, що 

знищують шкідливі відходи, враховує забруднення від споживання 

продукції і витрати на обслуговування викидів за Кіотським 

протоколом. 

,

,

212221212

212121111

yDyxAxAx

CyyxAxAx




                             (1) 

де 1x  – вектор валового випуску; 2x  – вектор обсягів знищених 

забруднювачів; 1y  – вектор кінцевої продукції; 2y  – вектор обсягів 

незнищених забруднювачів – викиди забруднювачів в навколишнє 
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середовище; 
11A   – матриця коефіцієнтів прямих витрат продукції; 

12A  – матриця коефіцієнтів прямих витрат продукції на знищення 

одиниці забруднювачів; 
21A  – матриця коефіцієнтів прямого випуску 

забруднювачів під час виробництва одиниці продукції;  

22A  – матриця коефіцієнтів прямого випуску забруднювачів під  

час знищення одиниці забруднювача; C  – матриця витрат за 

Кіотським протоколом – витрати на обслуговування викидів;  
D  – матриця коефіцієнтів створення забруднювачів під час 

споживання одиниці продукції. 

За допомогою даної моделі вирішуються наступні проблеми. 

Достатньою умовою невід’ємності розв’язків даної модифікованої 

статичної моделі при продуктивності блочної матриці A  та при 

0,0 21  yy  є умова 2211212 )( CyAyDAy   [1], яка означає, що 

основне та допоміжне виробництва будуть функціонувати, якщо 

об’єм незнищуваних забруднювачів 2y  не перевищує повного 

випуску забруднювачів, що виникають при виготовленні та 

споживанні кінцевої продукції 1y , а також при виготовленні 

продукції, що обслуговує Кіотський протокол. Отримана 

модифікована модель може також бути застосована при побудові 

еколого-економічної виробничої функції [2], необхідної для 

забезпечення стратегічної діяльності підприємств, яка має 

здійснюватись відповідно до розроблених схем раціонального 

використання ресурсів. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ:  
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює 

постійні зміни як в структурі та формах власності підприємств, так і 
в організації та управлінні їх виробництвом, що в свою чергу вимагає 
вдосконалення системи обліково-аналітичної інформації, яка 
використовується для прийняття управлінських рішень. Своєчасні та 
виважені управлінські рішення, які є наслідком ефективного 
функціонування системи управління виробництвом, забезпечують 
зростання прибутковості підприємств. У системі управління 
виробництвом чільне місце посідає управління витратами, 
інформаційним джерелом якого є облік виробничих витрат, 
калькулювання та аналіз собівартості продукції. 

Питання методики і організації обліку та аналізу витрат, а 
також калькування собівартості продукції досліджені в наукових 
працях вітчизняних вчених О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, 
С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, 
В.Г. Лінника, Л.В. Нападовської, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, 
Л.К. Сука, Ю.С. Цал-Цалка, М.Г. Чумаченка та інших. 

Методика обчислення собівартості істотно впливає на оцінку 
фінансових результатів роботи підприємства та прийняття 
управлінських рішень, спрямованих на підвищення прибутковості 
його діяльності за рахунок зниження витрат виробництва. Для 
об'єктивного визначення величини витрат підприємств та ефективного 
управління ними необхідні відповідні єдині методики й нормативи. 
Проте за нинішніх умов господарювання у підприємств виникають 
проблеми у сфері аналізу та прогнозування витрат, які пов'язані, у 
першу чергу, з недостатністю методичних розробок і практичних 
рекомендацій щодо побудови системи управління витратами.  

Сьогодні вітчизняні промислові підприємства при формуванні 
собівартості продукції (робіт, послуг) керуються рядом нормативно-
правових актів. Методичні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати підприємства визначає П(С)БО 16 
«Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318  
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(в редакції станом на 01.02.2012 р.) [1], у податковому обліку – 
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (в редакції від 
6.12.2012 року № 5519-VI) [2]. Щодо управлінського 
(внутрішньогосподарського) обліку, то до них додаються ще 
Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції 
(робіт, послуг) у промисловості від 09.07.2007 р. №373 [3]. Проте 
держава практично перестала регламентувати процеси обліку, 
аналізу і планування витрат в окремих галузях економіки. У будь-
якій галузі існують свої особливості обліку витрат, недооцінка 
значущості яких призведе до послаблення впливу системи 
управління витратами і зниження ділової активності підприємства та 
ефективності його діяльності, тому багато підприємств змушені 
розробляти власні методики. 

Як показує практика, підприємства, що мають складну 
виробничу структуру, гостро потребують оперативної економічної 
інформації, яка дозволяє оптимізувати витрати і фінансові 
результати, приймати обґрунтовані управлінські рішення. 
Інформація, необхідна для оперативного управління підприємством, 
міститься в системі управлінського обліку, який вважається одним з 
перспективних напрямків бухгалтерської практики. 

Управлінський облік як інструмент управління витратами має 
на меті забезпечення більш гнучкого застосування методів збору і 
узагальнення інформації про витрати на основі загальної стратегії 
розвитку підприємства і, зокрема, поліпшення методики та 
організації обліку витрат, яка надає дієвий інструментарій для 
вдосконалення управління собівартістю продукції.  

Проте в окремих ситуаціях для прийняття управлінських 
рішень необхідна різна інформація про собівартість (одним із 
принципів організації управлінського обліку витрат є твердження 
«різна собівартість для різних потреб»). З цією метою 
підприємствам, на основі комплексного системного підходу, 
необхідно розробляти власну концепцію управління собівартістю, 
але при її підготовці необхідно враховувати: умови визнання витрат, 
які формують собівартість; рівень та структуру собівартості; 
класифікацію видів собівартості залежно від інформаційних потреб 
керівництва; розрахунок нормативної собівартості на основі методу 
обліку повних витрат та обчислення неповної собівартості з 
використанням методу директ-костингу в системі управлінського 
обліку; формування інформації про собівартість продукції для 
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визначення фінансових результатів і складання фінансової звітності; 
аналіз структури собівартості продукції за калькуляційними статтями 
та елементами витрат для виявлення впливу специфічних техніко-
економічних особливостей виробництва конкретних видів продукції; 
визначення собівартості одиниці продукції; вибір оптимальної 
структури випуску і реалізації продукції з урахуванням фактора цін 
(взаємозв’язок собівартості з ціноутворенням); планування собівартості 
продукції та аналіз ефективності використання ресурсів підприємства; 
контроль за формуванням собівартості на основі децентралізації 
управління та виділення центрів витрат і центрів відповідальності. 

Сукупність об'єктивних чинників, а саме: розвиток методів 
оперативного управління виробництвом, розробка теорії нормування 
витрат праці й матеріальних ресурсів, гостра необхідність 
оперативного контролю витрат і регулювання собівартості  привели 
до створення і поширення ряду методів обліку витрат і моделей 
управління собівартістю. Останнім часом активно вивчається 
зарубіжний досвід обліку виробничих витрат та управління ними, 
проте практичні розробки впровадження існуючих зарубіжних методик 
обліку, контролю і аналізу в Україні розглядаються ще недостатньо. 

Зростаюча швидкість зміни зовнішнього середовища діяльності 
підприємства вимагає організаційних змін усередині системи 
управління, що проявляється у необхідності управління витратами, 
спрямованому на швидке реагування на зміни, які виникають. Усе це 
веде до необхідності використання стратегічно орієнтованих 
інструментів управління витратами на підприємстві і створення 
інформаційних систем, які містять як фінансові, так і нефінансові дані. 

У процесі управління витратами на підприємстві потрібно 
вирішувати ряд завдань: визначення витрат за основними функціями 
управління; розрахунок витрат за окремими підрозділами 
підприємства; розрахунок необхідних витрат на одиницю продукції 
(робіт, послуг); підготовка інформаційної бази, що дозволяє оцінити 
витрати при виборі і прийнятті управлінських рішень; виявлення 
технічних способів і засобів виміру та контролю витрат; вибір 
методів нормування витрат, аналіз відхилень фактичних витрат від 
нормативів; облік усіх видів витрат відповідно до обраних 
класифікацій (виробничих і невиробничих, прямих і непрямих, 
постійних і змінних тощо); пошук резервів зниження витрат на всіх 
етапах господарського процесу і у всіх підрозділах підприємства; 
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вибір системи управління витратами, що відповідає умовам роботи 
підприємства [4, с.89; 5, с.25]. 

Вирішення поставлених перед підприємством завдань потребує 
конкретизації та систематизації існуючих підходів до управління 
витратами, серед яких найбільш значимі: 

- методи контролю: стандарт-кост (standart-cost), директ-
костинг (direct-costing); 

- методи зниження витрат і підвищення результатів: 
поопераційний (попроцесний) облік (activiti-based costing), процесно-
орієнтувальне управління витратами (activiti-based management), 
метод порівняння ключових показників і процесів з найліпшою 
практикою (benchmarking), реінжиніринг бізнес-процесів (businessprocess 
re-engineering), метод калькулювання цільової собівартості (target-
costing), метод безперервного вдосконалення (kaizen-costing); 

- стратегічні методи оптимізації витрат: аналіз ланцюжка цінностей 
(value chain analysis), стратегічне позиціонування (strategic positioning 
analysis), аналіз витратоутворюючих факторів (cost driver analysis); 

- методи аналізу витрат: функціонально-вартісний аналіз 
(ФВА), метод аналізу і оптимізації витрат з усіх статей його 
застосування (кост-менеджмент), концепція управління витратами 
життєвого циклу (метод LCC). 

Аналізуючи сукупність перерахованих методів, необхідно 
зазначити, що кожний з них покликаний вирішувати різні завдання, 
але вони не виключають один одного, а можуть бути реалізовані 
паралельно чи взаємодоповнюватися. Використання відповідного методу 
обліку і аналізу повинно бути адекватним загальній управлінській конвенції. 
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АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

В РАМКАХ ОБМЕЖЕНЬ ЗА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ 
 

Перспективний аналіз розвитку сучасної як теоретичної, так і 

практичної економіки засвідчує посилення тенденції врахування 

соціального фактора і забезпечення життєдіяльності на Землі в 

глобальних масштабах. Першою міждержавною угодою, 

спрямованою на захист довкілля з використанням економічних 

важелів, став Кіотський протокол до рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату [1], підписаний 1997 року 84 державами і який 

встановлює порядок скорочення викидів в атмосферу парникових 

газів, у першу чергу, діоксиду вуглецю. Їх накопичення визнано 

причиною однієї з основних екологічних проблем сьогодення – 

глобального потепління. 

Складність та багатофакторність задач скорочення викидів 

парникових газів у національній економіці вимагає розгляду 

виробництва в розрізі існуючих галузей (видів економічної 

діяльності), включення до їх складу обсягу витрат на реалізацію 

заходів за Кіотським протоколом та виділення в першу чергу групи 

екологічно брудних серед них. У зв’язку з цим запропоновано 

враховувати витрати на виконання емісійних обмежень парникових 

газів у структурі галузей основного виробництва у вигляді такої 

моделі [2]: 
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Вона узагальнює схему класичного міжгалузевого балансу і 

включає дві групи галузей: основне виробництво (галузі 

матеріального виробництва) та допоміжне виробництво (галузі зі 

знищення забруднень). Перше рівняння запропонованої моделі 



 170 

відображає економічний баланс – розподіл галузевого валового 

випуску продукції на виробниче споживання основного та 

допоміжного виробництв, кінцеве споживання основного 

виробництва та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за 

Кіотським протоколом. Друге рівняння відображає фізичний баланс 

парникових газів як суму емісій, спричинених діяльністю основного 

та допоміжного виробництв, та їх незнищених обсягів. 

У загальному випадку  при дослідженні економічних процесів з 

використанням Леонтьєвської схеми припускають виконання деяких 

нетривіальних властивостей її елементів, насамперед, 

продуктивності, невиродженості (величина рангу матриці обмежень), 

невід’ємності розв’язків тощо. Другий рівень досліджень пов’язаний 

з аналізом збурень (змін) у моделі (якісних і кількісних) [3]. Зокрема, 

проводиться аналіз, як зміняться вектори валового випуску та 

об’ємів утилізації парникових газів, якщо змінити коефіцієнти 

технологічних матриць, наприклад, при посиленні екологічних 

стандартів та необхідності збільшення витрат на виконання 

зобов’язань за Кіотським протоколом. 

Основою запропонованого підходу до розв’язання поставлених 

задач аналізу є метод базисних матриць та відповідні йому 

алгоритми (ідея базисної матриці, що утворюється лінійно-

незалежними рядками). Загалом, проводиться процес по-ітераційного 

«врощування» (заміщення) обмежень допоміжної системи 

релаксованими обмеженнями основної системи. В ході ітерацій 

аналізується величина рангу утворених проміжних систем та 

знаходяться основні елементи методу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 

 

Загострення екологічної ситуації у світі спонукало людство до 

активізації дій на захист довкілля. У сфері аграрного виробництва це 

проявляється у прагненні до зниження антропогенного 

навантаження. Постановка задачі при цьому передбачає пошук 

структури землекористування підприємства, яка забезпечує 

максимальний вихід продукції при одночасному зменшенні 

антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Виконати 

цю умову можна при знаходженні компромісного варіанта 

використання земельних ресурсів підприємства. Критеріями при 

цьому виступають: максимум суми валової продукції й мінімальний 

рівень антропогенного навантаження на довкілля.  

Тобто, в моделі присутні два критерії, на підставі яких 

визначається компромісний варіант трансформації земельних угідь: 
*

j( 1) X maxj j j

j j

d X d      , 

* *( 1) minj j j j

j j

k X k X    , 

де j ‒ індекс j-го виду земельних ресурсів, j належить до множини  

J(j Є J); jX  ‒ площа j-го виду земельних ресурсів, га; jX  ‒ приріст 

(+), скорення (-) площі земельних ресурсів j-го виду, га.; jd  ‒ вихід 

валової продукції з одиниці площі j-го виду земельних ресурсів;  

jk  ‒ коефіцієнт антропогенного навантаження на навколишнє 

середовище відповідного виду земельних ресурсів.

 Поставлена мета може бути досягнута при обмеженнях на 

розмір наявної площі земельних ресурсів j-го виду земельних у 

господарстві (Bj), га. 

j jX B      (1) 

на приріст (+), скорочення (-) площі ( jX ) земельних ресурсів j-го 

виду, га 
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X sX
j j

  ,     (2) 

де s ‒ коефіцієнт приросту (+), скорочення (-) площі земельних 

ресурсів j-го виду, долів одиниці. 

Рівняння 3, 4 забезпечують балансову ув’язку 

трансформаційних змін в структурі землекористування:  

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
2 3 4

X X X
j j j

          ,  (3) 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
1 2 3 4

X X X X
j j j j

           ,  (4) 

тобто приріст площі риллі ( X
j1

 ) може бути забезпечений за 

рахунок відповідного скорочення площ багаторічних насаджень 

( X
j2

 ), сіножать ( X
j3

 ) або пасовищ ( X
j4

 ), обмеження (3). І, 

навпаки, скорочення площі риллі компенсується відповідним 

зростанням площ багаторічних насаджень, сіножать або пасовищ, 

обмеження (4). 

Наступним кроком є створення цифрової моделі, тобто 

наповнити її техніко-економічною інформацією. При цьому, якщо за 

одиницю виміру змінних прийняти 1 га відповідних видів угідь, 

розрахунковими будуть лише коефіцієнти виходу валової продукції з 

одиниці цих угідь. Ці коефіцієнти розраховуються як додаток суми 

одержаної продукції з відповідного виду земельних угідь у 

натуральних одиницях виміру на порівняну. Коефіцієнти 

антропогенного навантаження знаходяться з відповідних 

нормативних джерел.  
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

В УПРАВЛЕНИИ РИСКОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

 
В условиях модернизации системы государственного 

управления необходима системная поддержка принятия решений на 
всех уровнях государственного управления для организации   
проектного и оперативного управления. В государственном 
управлении информация о происходящих процессах с нижних 
уровней системы управления поступает в форме статистической и 
административной отчетности, что вызывает запаздывание  оценки 
ситуации и эпизодичность (дискретность) системы контроля. 
Государственные информационные ресурсы разделены по сферам 
влияния органов государственной власти – существующие 
ведомственные автоматизированные информационные системы 
обеспечивают сбор, накопление, функциональную обработку и 
выдачу информации для поддержки принятия решений и мониторинга 
только внутриведомственных административно-управленческих 
процессов. Одной из задач, решаемой в рамках оптимизации 
информационных потоков, становится интеграция разрозненных 
государственных информационных ресурсов региональных органов 
исполнительной власти и развитие программно-технических и 
информационно-аналитических компонентов, включая создание 
специализированных информационных систем оперативного 
ситуационного анализа. 

Развитие информационно-аналитических систем управления 
(ИАСУ) связано с решением междисциплинарных проблем их 
всесторонней интеграции с существующими и будущими 
производственными и социально-экономическими структурами и 
соответствующими системами управления.  

Научно-методические аспекты проблемы, возникающей на 
стыке современной кибернетики и информатики, выражаются в 
обосновании состава, структуры, количественных и качественных 
характеристик информации, необходимой для эффективного 
управления как самими бизнес-приложениями, так и 
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информационными системами, обеспечивающими успешную 
реализацию бизнес-процессов, что предусматривается следующими 
подзадачами [1]: формирование и обоснование системы показателей 
меры информации, необходимой для эффективного функционирования 
с адаптивными ИС (для различных классов потребителей и 
приложений); разработка и обоснование методов и алгоритмов 
определения значений показателей меры информации; разработка и 
обоснование структуры системы регулярного измерения 
информации; разработка и обоснование методов анализа и синтеза 
адаптивных технологий организации и реализации процессов 
генерирования, регистрации, сбора, передачи, накопления, хранения, 
поиска, переработки и выдачи информации конечным пользователям 
с учётом объективных потребностей в информации и объективных 
предпосылок реализации перечисленных процессов; разработка и 
обоснование моделей, методов и алгоритмов адаптивного 
управления качеством информации. 

К числу концептуальных проблем в данной предметной 
области относится исследование вопросов [2]: взаимодействия людей 
с адаптивными ИАСУ; формулировки целей адаптивных ИАСУ и 
правильной их интерпретации ими; «разумного» поведения 
адаптивных ИАСУ в случае неверной (некорректной) постановки 
целей; использования принципов и способов поведения 
биологических систем при синтезе адаптивных ИАСУ на различных 
этапах её жизненного цикла.  

Технологические проблемы (вопросы), требующие своего 
решения, включают в себя: исследование таких базовых свойств 
адаптивных ИАСУ, как самоконфигурирование, самообслуживание, 
самооптимизация, отказоустойчивость (самозащита).  
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 

ОБҐРУНТУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ 

СОТ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ М’ЯСА 

 

Сільськогосподарський сектор України, в тому числі 

тваринництво, має можливість зміцнити свої позиції на 

внутрішньому ринку в разі застосування Україною надзвичайних 

захисних заходів, які передбачені Угодою про захисні заходи СОТ 

[1]. Для обґрунтування необхідності застосування захисних заходів 

на ринку певного товару країна-член СОТ повинна довести, що 

відбувалося «значне загальне погіршення становища у галузі 

вітчизняного виробництва» (с. 4, §1, п.а), а також описати причинно-

наслідковий зв'язок між зростанням імпорту та шкодою, завданою 

галузі. Існує три основні підходи, які дозволяють математично 

обґрунтувати необхідність застування захисних заходів. Перший 

полягає в розробці альтернативного прогнозного сценарію для галузі, 

який описує стан галузі за умови, що не відбувалось зростання 

імпорту; другий підхід полягає у використанні системи 

симультативних рівнянь для опису галузі і оцінки взаємозалежності 

показників стану галузі, внутрішнього виробництва та попиту, 

імпорту та екзогенних чинників; третій підхід передбачає оцінку 

впливу факторів попиту, пропозиції та імпорту на змінні «серйозної 

шкоди галузі». 

Для дослідження зв’язку між лібералізацією умов торгівлі 

м’ясом і станом галузі вітчизняного виробництва свинини та м’яса 

ВРХ було застосовано метод, описаний у дослідженні R.S. Pindyck та 

J. J. Rotemberg (1987) [2], яка передбачає вивчення впливу факторів 

попиту, пропозиції та імпорту на змінні «серйозної шкоди галузі». 

Змінні «серйозної шкоди галузі» – це штучний вектор змінних, до 

якого залучено будь-які змінні, які можуть використовуватися для 

оцінки завдання шкоди галузі згідно з Угодою про захисні заходи 

СОТ і про які можна стверджувати, що теоретично існує кореляція 

між цими змінними та змінною загальних чистих втрат ринку. 
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Аналіз було проведено в три етапи. На першому етапі було 

перевірено, що стан галузі виробництва свинини та м’яса ВРХ значно 

погіршився з моменту лібералізації умов торгівлі, а саме відбулося 

збільшення частки імпортованої свинини на внутрішньому ринку. 

На другому етапі за допомогою регресійного аналізу були 

оцінені рівняння, в яких залежними змінними є показники «серйозної 

шкоди» для галузі; на основі отриманих оцінок коефіцієнтів рівнянь 

було зроблено висновки щодо впливу лібералізації умов торгівлі на 

погіршення стану галузі в поточному періоді. За змінні, які 

характеризують серйозну шкоді галузі, було обрано приріст 

поголів’я свиней в Україні, приріст поголів’я ВРХ в Україні та рівень 

зайнятості населення в сільському господарстві України. За 

результатами оцінки рівнянь було відхилено нульові гіпотези про те, 

що зростання імпорту свинини не впливає на приріст поголів’я 

свиней в Україні та про те, що зростання імпорту свинини не впливає 

на приріст поголів’я ВРХ в Україні. На другому етапі не вдалося 

оцінити причинно-наслідковий зв’язок між зростанням імпорту та 

зменшенням зайнятості населення в сільському господарстві України.  

На третьому етапі було проведено тест Грангера для змінних 

зміни рівня зайнятості та зміни імпорту з метою оцінити відкладений 

вплив зростання імпорту на рівень зайнятості населення в сільському 

господарстві України. За результатами застосування тесту  

Грангера не вдалося відхилити гіпотезу про те, що зростання імпорту 

свинини не впливає на рівень зайнятості населення в сільському 

господарстві України.  

Отже, економетричний аналіз показав, що зростання обсягів 

імпорту свинини може бути чинником скорочення поголів’я свиней і 

поголів’я ВРХ в Україні та зі значною вірогідністю не є чинником 

зменшення рівня зайнятості в сільському господарстві, таким чином, 

існують підстави для подальшого розгляду можливості застосування 

Україною спеціальних захисних заходів СОТ на ринку свинини.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  
 

Актуальність розгляду методологічних аспектів імплементації 
фінансових інновацій для розвитку фінансової системи України та 
інструментів посилення фінансової стабільності зумовлена 
необхідністю забезпечення стабільного функціонування фінансової 
системи й фінансового сектору України. Фінансові інновації є на 
сьогодні актуальною темою, яка вимагає докладного вивчення, 
розвитку, аналізу і подальшого застосування на практиці з метою 
поліпшення фінансового сектору економіки [1].  

Вразливість економіки країни до дії зовнішніх загроз 
вважається суттєвим фактором, який може погіршити спроможність 
уряду забезпечувати фінансову стабільність економіки. У 
середньостроковій перспективі фінансова стабільність може 
підтримуватися лише у випадку, коли економіка демонструє адекватне 
зростання ВВП, надходжень до бюджету та експортної виручки. 

Доцільно розглянути міжнародний досвід розробки систем 
підтримки прийняття рішень в управлінні фінансами та новітні 
інформаційні технології прийняття управлінських фінансових 
рішень, впровадження яких сприятиме створенню прогресивних 
структур управління, які дозволять реагувати на вплив зовнішніх 
загроз та приймати ефективні управлінські рішення з метою 
забезпечення фінансової стабільності. 

Фінансові інновації пропонують ефективні способи залучення 
фінансування для розвитку у післякризовий період шляхом 
стабілізації фінансових потоків до нових економік на більш тривалу 
перспективу. Безпека фінансової сфери може бути підвищена за 
рахунок, зокрема, вдосконалення механізму здійснення нагляду за 
банківським сектором та посилення ризик-менеджменту в банках [2]. 
Однією з компаній, які пропонують інноваційні фінансові послуги у 
фінансовій та банківській сферах, є компанія SAS [3]. ДННУ 
«Академія фінансового управління» з 2011 р. співпрацює з 
компанією SAS у частині впровадження інноваційних інструментів у 
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банківську практику та фінансовий ринок України; це, зокрема, 
інструменти бізнес-аналітики, запобігання фінансово-бюджетним 
злочинам, краудсорсинг, розробка централізованої бази операційних 
ризиків тощо [4].  

Аналітичні інструменти і технології нового покоління SAS 
High Performance Analytics дозволяють вирішувати завдання 
принципово іншого рівня складності, даючи можливість обробляти й 
аналізувати великі обсяги даних з набагато більшою точністю і в 
десятки разів швидше. З вирішенням завдань, пов'язаних з аналізом і 
візуалізацією великих обсягів даних, наприклад, думок населення 
стосовно податкової політики держави, експерти одержують вагомі 
конкурентні переваги у вигляді доступності обґрунтованих 
результатів аналітичних досліджень, проведених на величезних 
обсягах структурованих і неструктурованих даних, причому в умовах 
жорстких обмежень за часом. 

Такий підхід міняє саму парадигму ведення управління, 
дозволяючи керівникам застосовувати недоступні раніше методи і 
можливості для управління фінансами держави. Уміння оперативно 
аналізувати великі обсяги даних надає унікальні можливості для 
управління ризиками й запобігання індивідуальному і груповому 
шахрайству в банках та страхових компаніях; аналізу великих 
потоків даних абонентів у телекомунікаційних мережах; для 
складних аналітичних завдань в енергетиці, держсекторі тощо.  

Сьогодні інформаційні технології є невід'ємною частиною 
успішного бізнесу – банкам і компаніям фінансового сектору 
постійно доводиться конкурувати між собою, покращуючи якість 
обслуговування клієнтів і підвищуючи ефективність управління.  

Застосування інноваційних механізмів фінансового управління 
у банківській сфері надає можливість запровадити систему 
краудсорсингу з попиту на послуги державних банків; реалізувати 
проект по Fraud-аналітиці у галузі соціальних платежів; реалізувати 
централізовану базу інцидентів операційних ризиків банків 
(імплементація положень «Базель ІІІ»); запровадити аналіз 
ефективності соціальної підтримки з державного бюджету з 
використанням краудсорсингу; створити державну рейтингову 
агенцію для рейтингування фінансових установ. 

Інструментарій SAS Credit Scoring for Banking дозволяє 
створювати моделі кредитного скорингу для споживчих кредитів, 
кредитних карт, овердрафтів, автомобільних, іпотечних та інших 
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кредитних продуктів на підставі даних, доступних банку. Скорингові 
карти можуть бути використані для вирішення різних завдань від 
оцінки ймовірності дефолту клієнта до визначення стратегії роботи 
колекторського підрозділу та створення рейтингової системи 
відповідно до рекомендацій Базельського комітету. 

SAS пропонує повний спектр високопродуктивних 
інструментів для бізнес-аналітики нового покоління SAS High 
Performance Analytics, які дозволяють вирішувати завдання високого 
рівня складності, даючи можливість обробляти і аналізувати великі 
обсяги даних з великою точністю та швидкістю. Тісно пов'язані між 
собою проблеми управління ризиками та відповідності діяльності все 
більше інтегруються і вирівняні до деякої міри для того, щоб 
уникнути конфліктів, марнотратне дублювання та пробіли.  

Застосування методології GRC (GRC – governance, risk and 
compliance) забезпечує вирішення наступних завдань: автоматизації 
управління, оцінки, корекції і моніторингу механізмів контролю та 
ризиків відповідно до цілей, за правилами, нормативними 
документами, стандартами і політиками. Ефективна GRC-стратегія 
дозволяє не тільки задавати бізнес-цілі, але й контролювати те, яким 
чином вони досягаються.  

Ця концепція створює єдину картину існуючих ризиків, 
нормативних актів, внутрішньої політики аудитів для контролю 
дотримання всіх законодавчих і регуляторних вимог, корекції 
стратегії у відповідності з поставленими цілями і схильності до ризику. 

Однією з ключових цілей продуктів SAS є якісна і кількісна 
оцінка операційних ризиків. Рішення SAS Risk Management for 
Banking включає в себе широкий набір аналітичних розрахунків і 
звітів, одержуваних у вигляді PDF файлів, OLAP кубів та інших 
форматів, легко доступних для обробки. 

Для приведення відповідності банків, у капіталізації яких взяла 
участь держава, до вимог положень «Базель ІІІ» треба посилити 
контроль за операційними ризиками банків, у капіталізації яких взяла 
участь держава; підвищувати капітал державних банків; оцінювати 
ринкову вартість банків у капіталізації яких взяла участь держава з 
метою підтримання їх конкурентного стану; запровадити 
централізовану систему контролю за кредитоспроможністю 
підприємств, які кредитуються банками, у капіталізації яких взяла 
участь держава. Побудова інтегрованої системи ризик-менеджменту 
із застосуванням середовища SAS забезпечує створення єдиної 
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інтегрованої платформи для побудови корпоративної системи ризик-
менеджменту у банківській установі.  

Основними перевагами рішення SAS для управління ризиками 
є: інтегрованість – всі рішення базуються на єдиній DI і BI 
платформах; прозорість – завжди є можливість простежити дії 
системи по кроках і при необхідності докладно описати регулятору 
процес побудови моделі та отримання результатів; гнучкість – 
можливість модифікувати систему як на рівні графічного інтерфейсу, 
так і на рівні коду на мові SAS; на 35-річний досвід SAS в ризик-
менеджменті та роботі з фінансовими інститутами. 

Для оптимізації витрат чимало фінансових організацій йдуть на 
зміну архітектури, активно застосовують віртуалізацію і хмарні 
технології. Випробувані успішно у фінансовому секторі рішення 
використовуються в інших галузях, зокрема у секторі державних 
фінансів, тим самим даючи поштовх розвитку ІТ-технологій, 
стимулюючи виробників постійно пропонувати нові рішення для галузі.  

Необхідно підкреслити, що інновації для фінансового сектору є 
передовими на сучасному ринку і опорними для розвитку ринку 
інформаційних технологій. Результати антикризової діагностики 
повинні сприяти прийняттю управлінських рішень, найкращою 
практикою тут є поєднання антикризової діагностики з планами 
управління для виходу із кризової ситуації. Останній етап 
проведення антикризової діагностики – підготовка рекомендацій 
щодо підвищення фінансової стабільності економіки. На цьому етапі 
формулюються пропозиції та оцінюються перспективи щодо 
забезпечення фінансової стабільності. 
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ  

З ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ  

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ  
 

У роботі на базі виробничої функції Кобба-Дугласа 

пропонується наступна модель економічного зростання, яка враховує 

капіталоінтенсивний технологічний прогрес та інтелектуальний 

капітал як адитивну частину трудового  
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Наведемо необхідні пояснення до моделі (1): U  – інтегральна 

функція корисності зі сталою міжчасовою еластичністю заміщення, 

K  – фізичний капітал,    0T t  – екзогенний технологічний 

прогрес,    L t H t  – людський капітал,  L t  – праця,  H t  – 

інтелектуальний капітал, що в даному випадку є ендогенним і 

вимірюється додатковими одиницями робочої сили, C  – 

споживання, 
K
I  та 

H
I  – валове інвестування у фізичний та 

інтелектуальний капітали,   – темп амортизації фізичного та 

інтелектуального капіталів (припускається, що обсяги фізичного та 

інтелектуального капіталів амортизуються та вибувають із одним і 

тим же темпом). Числові параметри моделі (1) є такими, що 
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забезпечують збіжність невласного інтегралу (критерію 

ефективності). 

Для моделі (1) вводиться поняття ефективного людського 

капіталу     
0

ˆ ntL t L e H t . 

Такий підхід адитивного врахування інтелектуального капіталу 

є новим і не зустрічається в загальновідомих класичних роботах, де 

він враховується лише мультиплікативно [2]. 

Задача оптимального керування (1) розв’язується з 

використанням принципу максимуму Понтрягіна. Для цього 

будується гамільтоніан 

                     ˆ, ,t
K H K H

J u C e I K I H Y K L C I I (2) 

де   та   – тіньові ціни, пов’язані з K  та H  відповідно,  

а   – множник Лагранжа, пов'язаний з ресурсним обмеженням. 

З необхідних умов оптимальності функції Гамільтона (2) 

отримуємо, що оптимальний розв’язок володіє магістральною 

властивістю відносно величини 


 

ˆ
:
L L H

z
K K

. (3) 

Оптимальне значення змінної z знаходиться у явному вигляді: 






*
1

z . 

Виявляється, що модель (1) еквівалентна АК-моделі  

з нейтральним технологічним прогресом. Тому для подальшого 

аналізу нашої моделі можуть бути застосовані методи аналізу  

АК-моделі. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 

Сьогодні можна бачити, як часто виникає питання про 

необхідність переходу української економіки від експортно-

сировинного до інноваційного типу розвитку. Ця проблема часто 

озвучується в річних посланнях глави держави, як основного 

пріоритетного курсу розвитку країни. Зокрема, розроблена програма 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», підготовлена 

Комітетом з економічних реформ при Президентові України, 

передбачає ряд заходів з реформування державної інноваційної 

політики в науково-технічній та інноваційній сферах. Проте завдання 

цього напряму та вироблення конкретних підходів до їх розв’язання 

потребують уточнення [1]. 

Незважаючи на численні заходи зі стимулювання науково-

технічного та інноваційного розвитку, задекларовані програмними, 

законодавчими та відомчими нормативними документами,  

фактична результативність їх реалізації залишається низькою, а 

пріоритетна орієнтованість на інноваційний шлях розвитку не стала 

невід’ємним складником практики господарювання підприємств, 

установ і організацій. 

У широкому розумінні «модернізацію» визначають як «процес, 

що створює зміни у відповідності з новітніми, сучасними потребами 

і нормами» [2]. Автори «Економічної енциклопедії» тлумачать 

«модернізацію» як процес оновлення, осучаснення, часткового 

технічного й технологічного переоснащення промислових і 

сільськогосподарських підприємств відповідно до нових потреб і 

норм, показників якості. 

На нашу думку, рушійною силою інноваційного  розвитку в 

країні буде ріст конкуренції, хоча на обмеженому часовому проміжку 

стимулюючу роль можуть відіграти державні преференції, особливо 

якщо мова йде про державні установи. Більшість сторін 
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інноваційного розвитку в країні та її регіонах формуються для 

подальшого розвитку або вже є сформованими. 

Варто зауважити той факт, що Україна за даними Всесвітнього 

економічного Форуму про глобальну конкурентоспроможність  

у 2010-2011 рр., посіла лише 89-те місце із 133 країн проти  

82-го місця у 2009-2010 рр. відповідно [3]. А за рейтингом України за 

підіндексом «інновації» у 2010-2011 рр. впав до 63-го місця порти 

62-го у 2009-2010 рр. На зниження цього рейтингу сприяло 

погіршення таких складових, як: інноваційна спроможність  

(37-ме місце проти 32-го), якість науково-дослідних інститутів  

(68-ме місце проти 56-го), взаємозв’язки університетів з 

промисловістю у сфері досліджень та впроваджень  

(72-ге місце проти 64-го), державні закупівлі новітніх технологій, 

нової сировини, устаткування та продукції (112-те місце  

проти 85-го). 

Отже, передумовою модернізації економіки повинні бути 

економічний розвиток та перехід на інноваційну модель розвитку; 

якщо це не буде відбуватися, то всі дії просто будуть марними.  

В аграрному секторі економіки результатом модернізації треба 

вбачати інтенсифікацію виробництва, посилення 

природозберігаючих заходів, техніко-економічне оновлення, новітнє 

устаткування. Основну увагу варто приділити модернізаційним 

впливам, які необхідно зосередити на інститутських засадах та на 

інноваціях в цілому, інфраструктурі, інвестиціях, які є центральними 

рушійними потужностями структурної політики країни. 
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ПІДХІД ДО РАНЖУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Інвестиційна діяльність – важлива складова розвитку 

економіки. Недостатність інвестицій – болюче питання розвитку 

економіки України. Поряд з тим, інвестиційних проектів існує дуже 

багато, таких як оновлення матеріально-технічної бази, нарощення 

обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності і т.д. Для 

реалізації таких проектів потрібні ресурси, яких на сьогоднішній 

день мало. Тому інвестори дуже обережно підходять до прийняття 

рішень щодо інвестування у той чи інший проект. У такому разі 

задача вибору інвестиційних проектів постає дуже актуальною.  

Побудуємо математичну модель, яка дасть змогу 

проаранжувати інвестиційні проекти в залежності від цілі інвестора. 

Нехай задано множину інвестиційних проектів – },...,,{ 21 nxxxX   та 

множину критеріїв ефективності },...,2,1,{ mjKK j  , за допомогою 

яких проводиться оцінка кожної альтернативи із множини Х. Оцінки 

альтернатив за критеріями позначимо через матрицю 

mjniOO ij ,1;,1},{  . Підхід щодо нормування такої матриці 

розглядається у [1]. 

На першому етапі знайдемо вектор важливості критеріїв 

відносно альтернатив. Для цього побудуємо матрицю TOOA   – 

розмірності mm , де 
TO  – матриця транспонована до матриці O . 

Побудована таким чином матриця A  буде характеризувати 

важливість критеріїв відносно альтернатив. Елементи матриці O  
нормовані, їх значення з інтервалу ]1;0[ , але при матричному 

множинні елементи матриці A  будуть із інтервалу ];0[ m . Тоді 

утворимо матрицю A  шляхом нормалізації матриці A , поділивши 

кожен її елемент на m . 
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Далі, для визначення вектора ),...,,( 21 mwwwW  , будуємо одну 

із згорток: середнє гармонійне, середнє геометричне, середнє 

арифметичне чи середнє квадратичне [2]. Для прикладу візьмемо 

середню геометричну згортку, яка має вигляд: mjaw m

m

k

jkj ,1,
1

 


, 

де jka  – елементи матриці A . Вектор W
 

буде характеризувати 

оцінки важливості критеріїв K .  

На наступному етапі утворимо матрицю B , помноживши 

кожен стовпець матриці O , що характеризує оцінку альтернативи за 

критеріями на вектор оцінок важливості критеріїв W .  

На заключному етапі будуємо матрицю BOC T  . Утворена 

матриця буде розмірності nn  і містити інформацію про оцінки 

альтернатив відносно оцінок важливості критеріїв. На основі матриці 

C  будуємо ранжувальний ряд альтернатив ),...,,( 21 nZZZZ   як суму 

елементів по рядках матриці. Елемент iZ  буде оцінкою 

інвестиційного проекту nixi ,1,  . За утвореним вектором і будемо 

приймати рішення щодо вибору інвестиційного проекту.   

Простота, ясність та прозорість обчислень – це ті якості, що 

хочуть бачити інвестори (особи, що приймають рішення) у 

математичних моделях. Дана математична модель встановлює оцінки 

важливості критеріїв відносно альтернатив, знижуючи суб’єктивізм 

експертів, не потребує попарних порівнянь альтернатив та багато 

обчислень.  
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МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ПОЛІТИЧНОГО РИЗИКУ  

З ВРАХУВАННЯМ ОБСЯГУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВВП 
 

Останнім часом зʼявилася значна кількість робіт, в яких 

застосовуються фізичні підходи до дослідження економічних 

процесів. Ця сфера наукових досліджень визначається як 

еконофізика і використовує математичний апарат механіки, 

термодинаміки, статистичної фізики, мультифрактального аналізу. 

Зокрема, для моделювання фінансових операцій і товарних ринків 

широко застосовуються агентні моделі, які дозволяють врахувати 

властивості окремих агентів і їх взаємодію.  

У роботах вітчизняних та закордонних вчених показано, що 

модель простої економіки має свій прямий аналог у фізиці, зокрема, 

вона ідентична моделі ідеального газу [1]. 

Ідеальний газ – це газ, в якому молекули можна вважати 

матеріальними точками, а силами притягання й відштовхування між 

молекулами можна знехтувати. Стан ідеального газу характеризують 

три термодинамічних параметри: p  – тиск, V  – об'єм і  

T  – температура, які повʼязані між собою рівнянням Менделєєва-

Клапейрона:  

RTpV  , 

де   – кількість речовини, R  – універсальна газова стала. 

З даного рівняння випливають закони Бойля-Маріотта, Шарля і 

Гей-Люссака, які характеризують ізотермічний, ізохорний та 

ізобарний  процеси відповідно. 

За допомогою цих законів можна описати поведінку 

економічної системи з урахуванням політичного ризику.  

Система макроекономічного регулювання держави демонструє 

досить чітку тенденцію переходу до ризик-орієнтованих систем 

нагляду. Серед ризиків державного сектору України особливе місце 

посідає категорія політичних ризиків, дослідження природи яких 

дозволить більш точно спрогнозувати загрози як для розвитку 

державного сектору, так і для національної економіки загалом.  



 188 

Одним із найважливіших умов зміцнення позицій України як 

суверенної держави на міжнародній арені та її інтеграції у систему 

світового господарства є нормалізація політичної обстановки, яка 

нині характеризується досить високим ступенем нестабільності. 

Зокрема, в Україні за 2012 рік погіршилися показники 

корпоративного управління й макроекономічної стабільності, 

дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів і 

критично знизився рівень освіти. Крім того, збільшився ступінь 

державного регулювання бізнесу і політичної нестабільності, 

зменшилась загальна стресостійкість громадян і знизився рівень 

терористичної небезпеки. Згідно з даними дослідницької групи 

Maplecroft, що розробила Атлас політичних ризиків 2013 [2], Україна 

перебуває в зоні високого ризику, що призводить до витоку коштів з 

держави. Саме тому необхідно аналізувати ступінь політичного 

ризику з врахуванням динаміки залучених інвестицій та обсягу ВВП. 

На базі статистичних даних встановлена залежність ступеня 

політичного ризику від обсягу валового внутрішнього продукту та 

іноземних інвестицій в економіку країни. 

Припускаючи, що політичні рішення – це тиск p , обсяг ВВП – 

об'єм V , а обсяг залучених інвестицій характеризує температуру T , 

та фіксуючи політичний ризик, можна побудувати лінії рівня 

(ізокванти) політичного ризику. Саме ці ізокванти характеризують 

стабільність та стійкість економіки, адже чим нижчий рівень напруги 

в суспільстві (низька температура), тим більший обсяг іноземних 

інвестицій. 

Отже, в роботі встановлена можливість використання законів 

ідеального газу для аналізу рівня політичного ризику й розраховані 

обсяги ВВП та іноземних інвестицій, які необхідно залучити  

в економіку країни, щоб забезпечити необхідний рівень політичного 

ризику. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ВІД ОБСЯГУ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ 
 

На рівень економічної безпеки країни суттєво впливає 

державний борг, який, у свою чергу, поділяється на внутрішній 

(кредити вітчизняним банкам, державні позики в національній 

валюті на внутрішніх ринках) і зовнішній (кредити міжнародних 

фінансових організацій, позики іноземних держав, державні позики у 

іноземній валюті на зарубіжних ринках). Відношення величини 

зовнішнього і внутрішнього боргу до ВВП відображає  

боргову безпеку, оскільки, згідно з міжнародним досвідом, 

допустимий рівень зовнішнього державного боргу має не 

перевищувати 60% ВВП.  

Нарощування боргових зобов’язань, які в кілька разів 

перевищують темпи зростання економіки, що спостерігається  

на теренах України, – це свідчення неефективного використання 

коштів у зв’язку з відсутністю національного консенсусу  

щодо національної моделі соціально-економічного розвитку, чітко 

окреслених національних інтересів, політичною та економічною 

нестабільністю. Наслідком є формування структурно деформованої  

і незбалансованої соціально-економічної системи держави з  

істотним посиленням стратегічних загроз економічній та 

національній безпеці.  

Пропонуємо оцінювати вплив зовнішнього боргу на  

рівень економічної безпеки за допомогою економетричної  

моделі, побудованої на основі наступних статистичних  

даних (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Рівень економічної безпеки та обсяг зовнішнього боргу України 

Рік 

Рівень економічної безпеки, 

згідно з даними  

Міністерства  

економічного розвитку і торгівлі 

України 

Зовнішній борг України згідно 

з даними Світового банку, 

млрд дол. США 

1996 49 9,54 

1997 52 11,13 

1998 49 13,07 

1999 51 15,75 

2000 51 13,91 

2001 53 22,18 

2002 54 23,42 

2003 55 25,75 

2004 58 30,09 

2005 61 33,12 

2006 63 51,92 

2007 65 78,37 

2008 65 97,66 

2009 61 99,28 

2010 60 116,03 

2011 60 134,48 
 

Побудована модель залежності рівня економічної безпеки ( EBI ) 

від обсягу зовнішнього боргу ( D ) має вигляд 51,88 0,99EBI D  . 

Множинний коефіцієнт детермінації свідчить, що 56,19% 

варіація рівня економічної безпеки визначається саме варіацією 

обсягу зовнішнього боргу. Отримані коефіцієнти підкреслюють 

адекватність моделі та можливість її використання для подальшого 

аналізу. Отже, виходячи з моделі, обсяг зовнішнього боргу суттєво 

впливає на рівень економічної безпеки України.  

Запропоновану модель можна використовувати для 

адекватного управління обсягом зовнішнього боргу, в саме для його 

оптимізації, виходячи з необхідності забезпечення достатнього рівня 

економічної безпеки. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ  

ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНОГО УГРУПУВАННЯ  

З АМЕНСАЛОМ 

 

Важливе значення для вивчення динаміки популяцій має 

врахування індивідуальних особливостей особин всередині виду, 

зокрема вікової структури. Це обумовлено тим, що по-перше, 

процеси народжування та виживання суттєвим чином залежать від 

віку особин і від їх співвідношення між різними віковими групами, 

по-друге, раціональна експлуатація популяцій можлива лише при 

знанні вікової структури. Для ізольваних популяцій запропоновано 

декілька таких моделей [1, 2].  

У даній роботі вивчається динаміка вікової структури 

біологічного угрупування з аменсалом. При взаємодії за принципом 

аменсалізму другий вид подавляє перший, а сам не відчуває впливу з 

його сторони. Тому математична модель має вигляд 
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Зробимо такі припущення відносно параметрів системи (1): 

1) di(τ), bi(τ), φi(τ) C1(R+)L1(R+),   R+=[0,); 

2) di(τ), bi(τ), φi(τ)0, i=1,2,   τR+; 

3) (τ) – неперервна і обмежена при τR+; 

4) .2,1,)()()0(
0

 


idb iii   
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Для системи (1) при зроблених припущеннях доведено 

існування та єдність невід’ємного розв’язку х(τ, t), у(τ, t) в класі 

неперервних функцій С [0,]  [0,Т], Т > 0. 

При моделюванні динаміки біологічних угрупувань важливу 

роль відіграють стаціонарні режими, оскільки саме ці режими часто 

реалізовуються на практиці. Встановлено, що такі розв’язки можуть 

існувати лише при умові, що біологічний потенціал Н є більшим за 

одиницю, де 

1 1

0 0

( )exp( ( ) ) 1.H b d d d



   


     

Для системи (1) проведено ряд обчислювальних експериментів 

з гіпотечними популяціями, що підтверджують теоретичні 

дослідження. 

 
Література: 
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2.  Маценко В.Г. Нелінійна модель динаміки вікової структури 
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НЕОБХІДНІ І ДОСТАТНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЮРИДИЧНО ПРАВОЧИННИХ ЕЛЕКТРОННИХ 

ДОКУМЕНТІВ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Побудова електронної економіки для України є актуальним 

завданням, враховуючи існуючі світові тренди, зокрема ЄС [1]. 

Відповідно до [2], основою відносин у електронній економіці,  

яка складається із електронних бізнесів, є оперування даними  

із забезпеченням достатнього рівня довіри до них. Згідно із  

чинним законодавством України (Закон України  

«Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи 

та електронний документообіг»), юридично правочинною формою 

взаємодії двох суб’єктів господарювання може бути електронний 

документа (ЕД). 

 

 
У [3] доведено наявність забезпечених законодавством підстав 

для оперування первинними ЕД. Незважаючи на існування засад 

застосування ЕД, за 10 років в Україні не була сформована практика 

повноцінного застосування ЕД і у трикутнику громадяни-бізнес-

держава, і у державному секторі (виконавчої, законодавчої та судової 
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Рис. 1. Електронний документ 
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гілок влади). Єдиною частково успішною сферою є електронна 

звітність, яка далека від «ідеалу» з перспективи інформаційних 

технологій. Тобто відсутній повноцінний ринок компонент, готових 

до інтеграції для побудови складних корпоративних систем, а кожне 

окреме рішення потребує значних зусиль для адаптування до вимог 

конкретного замовника. 
 

 
Однією з причин слабкого застосування ЕД є відсутність 

нормативно-правової бази, яка б регламентувала мінімальні вимоги 

до основних складових ЕД та електронної економіки загалом. 

Йдеться про формат ЕД, електронну ідентифікацію, кваліфіковану 

інфраструктуру відкритих ключів (електронний цифровий підпис та 

пов'язані послуги), інформаційну безпеку та якість програмного 

продукту (рис. 2). Ситуація аналогічна відсутності вимог до 

оформлення паперових документів, які зараз регламентуються ДСТУ 

та традиціями. Створення комплексу взаємопов'язаних технічних 

регламентів, як постанов Кабінету Міністрів України чи законів 

України, є мінімальною, але не достатньою умовою широкого 

застосування ЕД. 

Достатньою умовою є формування традиції роботи з ЕД  

у всіх сферах інформаційного суспільства та наявність джерел 

отримання інформації про «правильне» застосування ЕД. Тобто,  

у вузькому змісті, створення традиції має формуватися на стиках: 

судова гілка-бізнес-виконавча гілка. Враховуючи поточний рівень 

інформатизації центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ)  

та ступінь взаємодії ЦОВВ із суб'єктами господарювання,  

саме взаємозв'язок бізнес-міністерство зборів та доходів вбачається 

як продуктивна зв'язка у вирішенні питання широкого застосування 

ЕД через відпрацювання норм, технічних регламентів та створення 

традиції роботи з ЕД. 
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Рис. 2. Взаємозв’язок технічних регламентів 
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Отже, мінімальними і достатніми умовами застосування ЕД 

суб’єктами господарювання, у вузькому змісті, є створення 

комплексу технічних регламентів. Водночас наявність якісної 

нормативно-правової бази є мінімальною, але не достатньою 

умовою, тоді як створення практики застосування ЕД усіма гілками 

влади (виконавчою, законодавчою і судовою) та суб'єктами 

інформаційного суспільства є достатніми умовами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ  

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У МОДЕЛЮВАННІ 

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦАЛУ КРАЇНИ 

 

Формування та розвиток стабільної економіки будь-якої країни 

безпосередньо пов’язані з ефективним залученням та використанням 

інвестицій, без яких неможливе кількісне та якісне підвищення 

виробничих можливостей, накопичення капіталу, обмін 

міжнародними технологіями та навичками, підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Оцінювання та моделювання інвестиційного потенціалу країни 

є важливим аспектом прийняття будь-якого інвестиційного рішення. 

Від адекватності та неупередженості даного процесу залежить як 

інвестор, так і економіка країни-реципієнта. 

В сучасних наукових реаліях досить часто використовуються 

експертні методи оцінювання інвестиційного потенціалу, проте 

фактор суб’єктивізму та можливість помилкового судження є 

слабкими сторонами даного підходу. У зв’язку з цим в економічній 

науці все більшої популярності набувають моделі штучного 

інтелекту – нейронних мереж. Головними перевагами даних систем є 

здатність навчатися та виправляти помилки. 

Для моделювання інвестиційного потенціалу країни автор 

пропонує використання синтезу карт самоорганізації та нейронних 

мереж з асоціативною пам’яттю. Нейронна асоціативна пам'ять – це 

клас нейромереж, котрі моделюють певні функції (згадування по 

асоціаціях) пам’яті людини. 

Існує два види асоціативної пам’яті: автоасоціативна та 

гетероасоціативна. В нейронній мережі з автоасоціативною пам’яттю 

вхідні образи (вектори) запам’ятовуються. Далі у дану мережу 

послідовно подаються неповні або «зашумлені» образи (вектори) і 

ставиться задача розпізнавання конкретного образу. 

Гетероасоціативна пам'ять нейронних мереж відрізняється тим, що 

довільному набору вхідних образів ставиться у відповідність інший 
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набір вхідних сигналів [1]. Для вирішення поставленої перед нами 

задачі моделювання інвестиційного потенціалу країни нам необхідно 

використовувати нейронні мережі з гетероасоціативною пам’яттю. 
 

 
 

 

Навчальні образи нейронної мережі з асоціативною пам’яттю 

формуються на основі карт самоорганізації – результат процесу 

непараметричної регресії, котрий головним чином використовується 

для представлення багатовимірних, нелінійно пов’язаних елементів 

даних у наочній формі, часто у вигляді двовимірного зображення, а 

також для виконання класифікації без вчителя та кластеризації [2]. 

Процес моделювання інвестиційного потенціалу країни 

доцільно розбити на певні етапи. Перший етап: збір та 

систематизація вибірки навчальних даних. Другий етап: подальша 

передача навчальної вибірки до карт самоорганізації з метою 

формування кластерів (класів). Третій етап: навчання нейронної 

мережі з гетероасоціативною пам’яттю на основі попередньо 

сформованих кластерів. Четвертий етап: формування та 

систематизація вхідної інформації, що характеризує інвестиційний 

потенціал України з урахуванням ризику. П’ятий етап: передача 

вхідної інформації до нейронної мережі з асоціативною пам’яттю. 

Заключний шостий етап: отримання результатів процесу асоціації 

образів із вхідним вектором даних. 

 
Література: 

1.  Хайкин С. Нейронные сети : полный курс, 2-е издание : пер. с англ. 

– М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1104 с. 

2.  Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты / Т. Кохонен : пер. 3-го 

англ. изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 655 с. 

 

x y 
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Рис. 1. Діаграма «вхід-вихід» для мережі асоціації 

образів 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АУДИТІ 
 

Аудитори здійснюють професійну та незалежну аудиторську 

діяльність в умовах конкурентного середовища. Основна умова 

успішної діяльності аудитора полягає в ефективному управлінні 

витратами та високій якості аудиторських послуг. Тому кожна 

аудиторська фірма прагне підвищувати якість аудиторських перевірок, 

виявляючи суттєві порушення та надаючи об’єктивні аудиторські 

висновки з мінімальними витратами на здійснення аудиту. Це можливо 

здійснити лише за умови ефективної організації аудиторської перевірки. 

На сучасному етапі розвитку технологій найбільш ефективна 

організація аудиторської перевірки передбачає застосування 

комп’ютерної техніки. До переваг використання комп’ютерних 

технологій в аудиті можна віднести:  

1) у сфері інформаційного забезпечення: 

– прискорення процесу отримання та обробки інформації; 

– забезпечення нормативно-правовими актами та довідково-

пошуковими системами; 

– організація раціонального документування процесу 

аудиторської перевірки; 

– можливості архівування та компактного зберігання 

аудиторських досьє; 

2) у сфері методичного забезпечення: 

– зменшення часу на застосування одноманітних традиційних 

аудиторських процедур, що носять рутинний характер та 

передбачають розрахунки; 

– зниження ризику появи помилок внаслідок неправильних 

розрахунків; 

– використання табличних і текстових редакторів під час 

створення робочих документів; 

– більш ефективне використання економіко-статистичних методів 

під час визначення обсягу вибірки або розрахунку суттєвості помилок; 

– швидка перевірка взаємної узгодженості показників 

регістрів обліку та фінансової звітності; 
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– розробка складних аналітичних розрахунків, таблиць та 
діаграм на їх основі. 

Основні передумови використання комп’ютерних технологій в 
аудиті полягають у наявності комп’ютерної техніки і програмного 
забезпечення та у вміннях аудитора працювати з ними. Адже 
відповідно до глосарія термінів міжнародних стандартів аудиту, 
надання впевненості та етики, комп’ютеризовані методи аудиту – це 
прикладні програми аудиторських процедур з використанням 
комп’ютера як засобу аудиту [1, с. 22]. До основних видів 
програмного забезпечення аудиторських перевірок належать такі: 

– пакети прикладних програм загального та проблемно-
орієнтованого призначення; 

– програмні засоби підтримки аудиторських процедур; 
– спеціальні програмні засоби комплексного аудиту. 
На сучасному етапі зарубіжні аудиторські фірми 

використовують спеціальні інформаційні системи, що зорієнтовані 
на регламентацію аудиторської діяльності шляхом розробки власних 
внутрішніх стандартів аудиту. До таких програмних продуктів 
можна віднести Audit System/2 (Deloitte&Touche), Vector 6 (KPMG), 
My Client (Pricewater-house Coopers), Ассистент аудитора (Сервис-
аудит), Помощник аудитора (Гольдберг-аудит), Экспересс Аудит: 
ПРОФ. Проте застосування наведеного програмного забезпечення у 
практичній діяльності вітчизняних аудиторів є досить проблематичним 
через відсутність адаптації до особливостей національних законодавчих 
норм. В Україні тільки починає формуватися ринок інформаційних 
технологій аудиторської діяльності, які зорієнтовані на діючу 
методику бухгалтерського обліку та аудиту фінансової звітності. 

Таким чином, інтенсивний розвиток інформаційних технологій 
має значний вплив на ефективність аудиту і вдосконалення його 
методів. Комп’ютеризовані методи аудиту підвищують ефективність 
та дієвість аудиторських процедур на усіх етапах здійснення 
аудиторської перевірки. Належне використання комп’ютерних 
інформаційних систем в аудиті можливе за умови відповідної 
кваліфікації та наявного досвіду у суб’єкта аудиторської діяльності. 

 
Література: 
1.  Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : 

Видання 2010 року / Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, 
О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Кульков. – К. : ТОВ 
«ТАМЦАУ «СТАТУС», 2010. – 1172 с. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД  

ДО ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ 

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  

 

Стратегія управління запасами – це певний набір правил, які 

визначають умови подачі замовлення на поповнення запасу, 

методику розрахунків розміру замовлення й основних складових 

запасу: рівень максимально бажаного запасу (базовий запас або  

«base stock»), страхового запасу, мінімального запасу (точка 

замовлення, ROP). 

Як відзначають багато фахівців [4, 5, 7], не існує єдиної 

оптимальної стратегії управління запасами, і механізм прийняття 

рішень щодо вибору стратегії не визначений. 

Пропонований нами методичний підхід до формування 

оптимальної стратегії управління запасами в багаторівневих 

системах містить у собі кілька основних етапів; 

1. Визначення структури стратегії. 

2. Оцінка критеріїв, значення яких обумовлюють вибір 

стратегії управління запасами. 

3. Здійснення процедури вибору відповідної стратегії 

управління запасами й методів розрахунку її параметрів у 

відповідності зі значеннями критеріїв. 

Аналіз низки спеціалізованих робіт [1, 2, 3, 4, 5, 6] дозволяє 

зробити висновок про те, що всі існуючі стратегії управління 

запасами можна поділити на 3 групи: 

 «періодичні» стратегії; 

 стратегії «із точкою замовлення»; 

 «комбіновані» стратегії. 

«Періодичні» стратегії мають на увазі, що замовлення на 

поповнення запасу робиться в певні, заздалегідь установлені 

моменти часу. Контроль над рівнем запасів на складі здійснюється 

тільки в момент розміщення замовлення. Обсяги замовлень змінні. 

Стратегії з «точкою замовлення» передбачають розміщення 

заявки на поповнення запасу по досягненні певного рівня запасу на 
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складі – так званої «точки замовлення» (reorder point, ROP) або 

заздалегідь установленого мінімально допустимого рівня. Стратегії з 

«точкою замовлення» припускають безперервний або періодичний 

контроль рівня запасу. Обсяги замовлень можуть бути як 

постійними, так і змінними. 

«Комбіновані» стратегії передбачають, що розміщення 

замовлення на поповнення запасів відбувається при різній комбінації 

умов «ROP (точка замовлення)» і «t3 (періодичність замовлень)». 

Контроль над станом запасів на складах може бути як періодичним, 

так і безперервним. Обсяг замовлення, як правило, змінний і 

робиться з розрахунку того, щоби після поставки був досягнутий 

певний «максимально бажаний» рівень запасу. 

Вивчення теорії й практики управління запасами [6, 7] 

дозволило нам виявити низку критеріїв, від яких може залежати 

вибір стратегії управління запасами. Визначені їхні значення й 

ступінь впливу. До цих критеріїв належать: структура розміщення 

запасів; характер взаємозв’язку елементів системи; імовірнісні 

характеристики попиту; стабільність попиту; частота виникнення 

попиту; рівномірність розподілу попиту в часі; характеристика 

матеріальних цінностей; характер часу виконання замовлення 

постачальником; склад обмежень; характеристика матеріальних 

цінностей; ставлення до дефіциту; особливості обліку витрат, 

пов’язаних із запасами в системах. 

На підставі проведених досліджень нам удалося: 

1. Установити відповідність між стратегіями управління 

запасами й методами розрахунків їх параметрів: поточного  

запасу, максимально бажаного (базового) запасу, періодичності 

поставок та ін.  

2. Здійснити класифікацію моделей і методів управління 

запасами, визначити основні умови й обмеження їх практичного 

застосування: 

 Економіко-математичні методи дозволяють знайти 

оптимальний обсяг замовлення за допомогою мінімізації функції 

сумарних витрат на запаси. 

 Методи дослідження операцій дозволяють розв’язувати 

більш складні оптимізаційні завдання з використанням 

інструментарію теорії ймовірностей, теорії масового обслуговування, 

математичного програмування. 
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 Евристичні методи дозволяють знаходити субоптимальні 

(близькі до оптимальних) розв’язки з використанням певної, 

заздалегідь установленої процедури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ВИЇЗНИХ ПОТОКІВ 

 

У складних умовах трансформаційних перетворень 

туристичний сектор є одним із найбільш стійких і динамічно 

зростаючих сфер економіки України, що сприятливо впливає на 

розвиток інших галузей. Під час прискорення процесів глобалізації, 

поширення відкритості вітчизняної системи господарювання і 

зростання мобільності населення  розвиток рекреаційного сектору і 

туризму як його складової відіграє вирішальну роль у структурній 

перебудові вітчизняної економічної системи, що й обумовлює 

необхідність його дослідження [1]. 

Центральним об’єктом туристичного бізнесу є в’їзні та виїзні 

туристичні потоки. Під час вивчення динаміки туристичних потоків і 

факторів, що діють на них, використовуються різноманітні методи 

моделювання і прогнозування: моделі лінійного програмування, 

теорії ігор, теорії масового обслуговування, випадкових процесів, 

методи оптимізації. Широке застосування має імітаційне 

моделювання. Оскільки для процесів, пов’язаних з переміщенням 

туристів, характерна сезонність, а також спадні і зростаючі тренди, 

то для прогнозування туристичних потоків використовують методи 

екстраполяції трендів і сезонної декомпозиції. 

Метою даного дослідження є прогнозування і оцінка виїзних 

туристичних потоків для України на основі застосування 

гравітаційних моделей. Ці просторові моделі для вивчення 

рекреаційних міграцій отримали свою назву в зв’язку з тим, що 

одним з основних факторів у них виступає відстань поміж пунктами 

прибуття й призначення. Причому, так як і в законі всесвітнього 

тяжіння, величина туристичного потоку зазвичай обернено 

пропорційна деякому ступеню розглядуваного параметра. Розробка і 

використання гравітаційних моделей описані в працях таких вчених, 

як Cesario F.J., Crampton L.J., Dayan Thompson В, Gearing C.E.,  
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Swart W.W., Var Т., Wilkinson P.F., Wolfe R.I. та ін. Крім відстані, 

різновиди гравітаційних моделей містять такі показники,  

як чисельність населення пункту призначення (країни, міста),  

ємність туристичного району, переваги споживачів туристичної 

послуги і т. ін. 

Застосовувалася модель американських дослідників Гіринга, 

Сварта і Вара [2], яка має вигляд: 

,
i i ij

ij j

ij

P G L
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D

   


  

де ijN  – кількість туристів, що прибувають з країни i в країну j;  

iP  – чисельність населення країни i; iG  – національний дохід на одну 

особу країни i; ijD  – відстань між країнами i та j; ijL  – величина,  

що оцінює спільність країн i та j; jA  – оцінка популярності  

країни j у туристів країни i; , , ,  – коефіцієнти еластичності 

відповідних змінних. 

Параметри гравітаційної моделі відшукувались шляхом 

мінімізації функціонала квадрата залишків. Інший підхід – 

лінеаризація моделі за допомогою логарифмування. В обох  

випадках були отримані оцінки невідомих параметрів моделі, яким 

відповідали високі коефіцієнти детермінації. Побудовано прогноз на 

наступні періоди. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЗНАЧЕНЬ 

ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ПРОМИСЛОВИХ АГРЕГАТІВ 

 
На промислових агрегатах такі параметри, як: температура, 

тиск, рівень, витрати вимірюються прямим способом за яких 

значення вимірюваної величини визначається безпосередньо 

показуючими та реєструючими пристроями. А параметри складу 

димових газів вимірюються відповідними газоаналізаторами  

або способом опосередкованого вимірювання, за яких значення 

вимірюваної величини визначається за допомогою відомих 

математичних залежностей між цією величиною і величиною  

або декількома величинами, які визначаються прямими 

вимірюваннями (1).  

Економічні параметри промислового виробництва: 

собівартість, коефіцієнт корисної дії тощо розраховуються, як 

правило, на окремих обчислювальних центрах у нереальному часі і 

за різні періоди часу. А за таких умов аналіз економічних параметрів 

у реальному часі зробити неможливо, що зменшує ефективність 

оперативного управління.   

За умов того, що відомих математичних рівнянь, які можливо 

було б використовувати при опосередкованих вимірюваннях різних 

параметрів технологічних агрегатів у теплоенергетичній, хімічній, 

цукровій та інших галузях виробництва, як параметрів якості 

продукції і складу димових газів, так і значень економічних 

показників, практично немає, важливим завданням у 

опосередкованих вимірюваннях значень технологічних параметрів і 

економічних показників є, у першу чергу, задача отримання 

адекватних математичних рівнянь. 

Для отримання математичних залежностей із визначення 

значень величини параметра і економічних показників, які будуть 

вимірюватися опосередкованими вимірюваннями, необхідно 

задовольнити умови для статичних вимірювань, при яких протягом 
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певного проміжку часу вимірювана величина параметрів, які 

впливають на відповідний параметр, майже не змінюється або ж їх 

значення змінюється на величину менше значення похибки 

вимірюваного пристрою. Такі вимірювання визначаються – як 

статичні вимірювання, які використовуються, як правило, для 

встановлення взаємозв’язку між фізичними і економічними 

величинами конкретного об’єкта управління.  

Для забезпечення умов проведення статичних вимірювань 

автором розроблені комп’ютерні технології, основною перевагою 

яких є наявність ряду процедур, що дозволяють без проведення на 

промисловому об'єкті планових активних експериментів одержання 

якісної матриці спостереження, рядки якої забезпечують 

неперевищення заданого граничного значення похибки вимірювань 

кожного досліду. Завдяки цьому у таблицю експериментів заносяться 

тільки ті значення вхідних і вихідних параметрів, що дійсно 

відображають істотні властивості статичних режимів досліджуваного 

промислового об'єкта. Введення в комп'ютерний метод ідентифікації 

цих процедур дозволяє цілком виключити ті значення, які виміряні зі 

значною похибкою, а також значення параметрів, що характеризують 

динамічний режим. Крім того, у матрицю спостереження, заносяться 

не миттєві дійсні значення параметрів, що належать до статичних 

режимів, а усереднені, як дійсні значення параметрів за визначений 

час перебування досліджуваного процесу у кожному статичному 

режимі. Метод включає обов’язкові процедури, що забезпечують 

одержання достатньої кількості необхідної інформації  

для визначення адекватної математичної моделі у вигляді полінома 

заданого порядку. 
 

Література: 

1.  Масікевич Ю.Г. і інші. Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища : навч. посіб. – Чернівці : Зелена Буковина, 

2005. – 344 с.   

2.  Окуненко В.М. Комп’ютерні технології ідентифікації виробничих 

агрегатів // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Автоматизація 

виробничих процесів». – К., 2004. – №1(8). – С. 18-21.     

 



 207 

Онищенко А.М., 

доцент, д.е.н.,  

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», 

Онищенко І.М., 

аналітик сектору аналізу та моделювання ризиків фізичних осіб  

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

 

МЕТОДИ АГРЕГУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

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 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 [1]. 

Актуальною залишається необхідність в удосконаленні  

та розробці нових методів з метою зменшення похибок  

агрегування еколого-економічних систем. В контексті даної 

проблеми запропоновано два підходи: агреговане описання 

мікроструктур за допомогою апарату виробничих функцій  
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та агрегування балансових моделей типу «витрати-випуск» на 

основні модифікацій класичного агрегування. 

Дослідження технологічної структури окремої галузі  

на множині можливих технологій приводить до побудови рівняння 

динаміки розподілу потужностей за технологіями. При  

цьому розглядається використання у виробничому процесі двох 

видів виробничих факторів: витрати трудових ресурсів та 

встановлену квоту на емісії забруднюючих речовин як  

екологічний ресурс. Доведено, що запропонована модель відображає 

основні фактори впливу на розвиток технологічної структури 

виробництва. Встановлено, що швидкість зміни об’ємів потужностей 

визначається їх початковим значенням за вирахуванням витрат  

на забезпечення технологічного процесу економічним та 

екологічним ресурсом, а також початково необхідними витратами на 

створення потужності. 

Подальша модифікація отриманого рівняння проводиться  

в напрямку врахування впливу на існуючу технологію  

інноваційної політики, що знаходить своє відображення в контексті 

впливу науково-технічного прогресу. На основі отриманого 

результату встановлено взаємозв’язок між обсягами витрат 

економічних та екологічних ресурсів і промисловим випуском  

у вигляді параметричного представлення еколого-економічної 

виробничої функції. Останнє дозволяє вести мову про процедуру 

агрегування вихідного технологічного мікроописання за  

допомогою апарату виробничих функцій та науково обґрунтувати 

шляхи переходу від мікро- до макрорівня еколого-економічної 

системи [2]. 

Інший підхід визначає необхідність реалізації еколого-

економічної взаємодії на умовах збалансованої підтримки 

функціонування національної економіки за відтворювальними, 

технологічними, діяльнісно-видовими та зовнішньоекономічними 

макроструктурними пропорціями. Дотримання такої вимоги 

обумовлює застосування балансового методу «витрати-випуск» та 

побудованих на його основі балансових моделей. Це дозволяє 

уникнути порушення рівнів структурної рівноваги еколого-

економічної системи, що відповідають поняттю галузевої або 

структурної кризи. 
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Здійснення аналізу розвитку економіки з включенням блоку 

галузей екологічного виробництва дає можливість запропонувати 

агреговані еколого-економічні балансові моделі типу «витрати-

випуск» Леонтьєва-Форда: пряму та двоїсту статичні, динамічні та 

нелінійні моделі. Реалізація механізму агрегування проведена на 

основі агрегування векторами рівноважних цін та галузевих випусків 

економічної й екологічної продукції, що є власними векторами та 

власними числами відповідних технологічних матриць. 

Запропоновані процедури агрегування дозволяють здійснити перехід 

та встановити логічний зв’язок між мікро- та макрорівнями 

ієрархічної структури екологічної економіки. 

Проведений аналіз дає змогу визначати ступінь інтеграції 

екологічного виробництва в економіці шляхом встановлення 

показників матеріало- та природоємності економіки. Отримані 

«зелені» макропоказники дозволяють висунути їх як ключові 

макропоказники економіки сталого розвитку, що більш повно 

відображає рівень розвинутості національної економіки та дозволяє 

проводити порівняльний міждержавний аналіз [3]. 
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РОЗВИТОК КЛАСТЕРІВ  

У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

 

Кластеризація економіки є необхідною умовою забезпечення 

перманентного інноваційного розвитку учасників інноваційного 

процесу. Найбільш ефективною формою кластеризації є  

створення інноваційних кластерів у регіонах на основі  

інтеграційної взаємодії підприємств науки і освіти з виробничими 

підприємствами за підтримки державних структур, що на практиці 

забезпечується функціонуванням інноваційної інфраструктури для 

підкріплення промислового потенціалу науково-інноваційним і 

освітнім потенціалом. 

Інноваційний розвиток світової економіки, пов’язаний  

з прогресивними змінами в технології та у формах і методах 

організації праці, потребує нових підходів до управління 

виробництвом і значних витрат матеріальних, інтелектуальних  

та фінансових ресурсів. У сучасних теоріях розвитку дедалі  

більше уваги приділяється проблемним питанням організаційно-

економічної кластеризації. 

У сучасній економіці, що розвивається в умовах 

високодинамічних інноваційних процесів, особливо актуальною стає 

проблема створення економічних механізмів, що легко адаптуються 

до постійно змінюваних умов довкілля і забезпечують синергетичний 

ефект взаємодії всіх учасників інноваційного процесу. Ситуаційний 

підхід до розвитку діяльності економічних суб'єктів є неефективним 

в силу того, що за час проведення докладного аналізу змін,  

що відбулися, ситуація може помінятися, що призведе до 

несвоєчасного реагування на нові параметри зовнішнього оточення 

підприємства. У цьому зв'язку найбільш ефективним механізмом 

формування інституційного середовища для відродження 

інноваційної активності вітчизняних підприємств стає створення 

інноваційних кластерів у регіонах як складових елементів 

національної інноваційної системи. 
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Узагальнюючи існуючі методологічні засади, інноваційний 

кластер можна виділити з решти інших видів кластерів і 

промислових агломерацій за наступними критеріями: 

- спеціалізація у сфері інноваційних продуктів і технологій; 

- наявність інноваційного середовища й розвинутої 

інфраструктури, що стимулюють приплив нових ідей, 

кваліфікованих кадрів та інвестицій; 

- відповідна структура учасників, що включає, крім 

промислових компаній, наукові й освітні організації, фінансові 

структури, організації, що надають інтелектуальні послуги, у цілому 

забезпечуючи зниження інноваційних ризиків; 

- мережеві, у тому числі віртуальні форми взаємодії, активні й 

постійні інформаційні потоки. 

На рубежі XXI ст. з розвитком економіки знань виникли нові 

підходи до виникнення й розвитку різних форм центрів переваги. 

Тепер головними викликами для них стали: позиціонування країни 

на світових ринках високотехнологічних товарів і послуг, 

вирівнювання дисбалансу технологічної інфраструктури між 

метрополіями й регіонами (формування кластерів) і ефективна 

адаптація кращих кадрових ресурсів до мінливих вимог ринків праці. 

(Термін «центр переваги» походить від англійського 

словосполучення «center of excellence»). Так називають організації, 

які здійснюють наукові дослідження й розробки в проривних галузях 

знань і мають у своєму розпорядженні унікальні матеріально-

технічні, інтелектуальні й кадрові ресурси. Їхня діяльність 

відрізняється найвищою якістю й результативністю. Як правило, 

вони є національними (деякі – світовими) лідерами в одному або 

декількох напрямках науки й технологій і одночасно слугують 

сполучною ланкою трансферу знань із переднього краю досліджень 

до національних компаній і лабораторій [1]. 

Практика показує, що найбільш високий рівень 

конкурентоспроможності регіону досягається за рахунок формування 

інноваційних кластерів, що в свою чергу сприяє забезпеченню 

національної безпеки в умовах інноваційного розвитку регіонів. 

Основним моментом у визначенні інноваційного кластеру є 

наявність інноваційної синергії всіх учасників, завдяки якій 

забезпечується створення, капіталізація і розповсюдження інновацій. 

Ключову роль у процесі формування інноваційного кластера грає 
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інтеграційна взаємодія підприємств науки і освіти з виробничими 

підприємствами за підтримки державних структур. Найбільш 

ефективно процес кластеризації здійснюється в регіонах, які активно 

створюють інноваційну інфраструктуру для підкріплення 

промислового потенціалу науково-інноваційним і освітнім 

потенціалом [2]. У даному контексті ефективність інноваційного 

процесу для забезпечення цілей інноваційного розвитку національної 

економіки значною мірою залежить від результативності 

функціонування економічних інститутів, які забезпечують сталий 

розвиток народного господарства. Основоположним напрямом 

розвитку економічних інститутів є підтримка малого інноваційного 

підприємництва, стимулювання входу на ринок нових компаній, 

формування інноваційної інфраструктури. 

Таким чином, вчені і практики, розглядаючи з різних точок 

зору кластерні моделі об'єднання організацій в ефективні економічні 

структури, приходять до висновку, що вони можуть бути тими 

імпульсами, які при вдалій концентрації виробництва, його 

спеціалізації, використанні сучасних досягнень комунікації, 

координації, кооперації та співпраці допоможуть знайти точки 

зростання кожного конкретного регіону, забезпечуючи його 

перемогу в конкурентній боротьбі. Як наслідок в різних країнах 

зростає інтерес до формування та підтримки кластерів, відбувається 

активізація урядової політики в цій сфері. 
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МЕТОДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах функціонування ринкової економіки, господарюючим 

суб’єктам все більш очевидною стає необхідність оптимізації 
процесів управління конкурентоспроможністю та систематизацією 
знань, що здатні їй сприяти. Для суб’єктів, що працюють в умовах 
зростаючої конкуренції на своїй частці ринку, життєво важливою 
стає здатність збирати, накопичувати та використовувати інформацію, 
необхідну для зменшення невизначеності щодо реального стану всіх 
елементів ринку (середовища, споживачів і, особливо, конкурентів).  

На сьогоднішній день не існує поширених уніфікованих 
підходів до організації процесу роботи з інформацією та її 
подальшого використання у стратегічному плануванні. Це зумовлено 
необхідністю враховувати особливості кожної галузі, що видається 
надзвичайно складним завданням. Натомість відомий цілий ряд 
методів, що використовуються підприємствами незалежно від 
специфіки їх діяльності. Варто виділити кілька основних класів 
завдань, що такі методи найчастіше вирішують: 

1.  Пошук релевантної інформації, формування бази первинних 
даних (Raw Data Gathering). 

2.  Аналіз даних – їх просіювання, групування (Data Mining, 
Data Clustering, Data Classification) з метою виявлення неочевидних 
закономірностей [1]. 

3.  Стратегічне планування з використанням отриманої на етапі 
аналізу інформації. Для вирішення подібних завдань використовують 
такі поширені аналітичні методи, як SWOT (сили, слабкості, можливості, 
загрози), PEST (політичні, економічні, соціальні, технологічні фактори), 
SCOPE (ситуація, компетенція, перешкоди, можливості, очікування) та ін. 

Серед методів формування бази первинних даних значного 
розвитку в останні роки набуває Web Mining, тобто вилучення даних, 
доступних через публічні мережі, включаючи, звісно, Інтернет. 
Поряд з обов’язковим збором внутрішніх відомостей (статистика 
продажів, дані клієнтів тощо), Web Mining може слугувати цінним 
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джерелом інформації про діяльність конкурентів та актуальний стан 
ринку, тобто даних, які іншими шляхами здобути надзвичайно важко 
або й взагалі неможливо. До початку активного проникнення мережевих 
технологій в усі сфери суспільства єдиною альтернативою сучасного 
Web Mining був «ручний» моніторинг стану ринку та конкурентів. 

Найбільшого розвитку, серед аналітичних інструментів, за 
останні роки здобув Data Mining. Цей процес часто позиціонується як 
критично важлива ланка інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління конкурентоспроможністю підприємства. З цим 
твердженням важко сперечатися, оскільки саме завдяки просіву 
слабко систематизовані масиви даних переходять у структуровану 
форму, придатну для використання у процесі прийняття рішень [1]. 
У контексті завдань, що вирішує Data Mining, варто відзначити 
майже відсутній методологічний зв'язок з методами стратегічного 
планування, а це, в свою чергу, може стати на заваді ефективній 
взаємодії між менеджментом організації та її аналітикою. 

Стратегічне планування – термінальний пункт для попередньо 
проаналізованої, готової для використання особами, що приймають 
рішення, інформації. Окрім класичного методу SWOT аналізу, 
відомого ще 1960-х років, усе частіше можна зустріти альтернативи, 
як формалізовані  (PEST, SCOPE – згадані вище), так і позиціоновані 
як еластичні (SOAR – сили, можливості, прагнення, результат). 
Значна кількість методів стратегічного планування дублює деякі 
аспекти одне одного та часто використовується в задачах, не 
властивих кожному окремому методу. Таким чином, їх набір 
потребує систематизації та уточнення призначення. 

Різнорідність та неузгодженість умов застосування 
вищезгаданих методів становить значну проблему. Незважаючи на 
те, що їх фрагментарне використання здатне поліпшити ефективність 
інформаційно-аналітичної системи, лише синергетичний ефект від їх 
поєднання може дати дійсно значне зменшення ймовірності 
прийняття хибних управлінських рішень. Такого ефекту можна 
досягти шляхом формалізації процесу вибору згаданих методологій 
таким чином, щоб обрана для кожного завдання, максимально 
ефективно взаємодіяла з усіма його ланками. 

 
Література: 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В основі економічної експертизи як дослідження лежать відомі 

емпіричні дані та наукові факти, призначення яких полягає у 

встановленні предмета експертизи, виявленні видів зв’язків між 

дослідними даними, визначенні можливості реалізації поставленої 

мети. Для експертної діяльності може бути властивий управлінський 

ризик, який зумовлюється низьким рівнем компетентності експерта-

економіста (наприклад, коли надто малий експертний стаж); 

неможливістю запиту додаткових документів для вивчення; нечітким 

плануванням експертного дослідження тощо. 

Для вирішення задачі оцінки компетентності та адекватності 

суджень і висновків експерта нами запропонована побудова 

концептуальної та формалізованої схем проведення аналізу дій і 

висновків експерта у визначеній ситуації прийняття рішень. При 

побудові враховуються наступні чинники, які впливають на процес 

прийняття рішення: 1) досвід роботи експерта в галузі (з 

урахуванням кількості справ, до вирішення яких він залучався за 

останні n звітних періодів, рівень його репутації та компетенції);  

2) кількість правових колізій щодо можливостей неоднозначного 

трактування окремих положень законодавчих та нормативно-

правових актів, які регулюють порядок нарахування й сплати 

податку; 3) фактичні дані бухгалтерського обліку суб'єкта 

господарювання та відповідність таких даних реально проведеним 

операціям, активам і пасивам підприємства. 

На попередньому етапі аналізу формується інформаційна база 

по кожному експерту-економісту. Формалізований етап аналізу 
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передбачає використання прикладних економіко-математичних 

моделей з фіктивними змінними, які можуть бути як результуючими, 

так і факторними. Зокрема, у випадку низької якості статистичних 

оцінок пропонується застосування logit-аналізу для визначення 

схильності до ризику (ймовірності) похибки експертом. У 

логістичній функції 

 
1

1 z
f z

e



,                                          (1) 

f (z) – ймовірність похибки експерта при заданому наборі ризиків  

x1, x2, …, xk, змінна 

    z = β0 + β1 x1 + β2 x2 + … +  βk xk                             (2) 

– міра повного внеску всіх факторів ризику, які включено  

в модель.  

За змінну z можна взяти кількість негативних результатів 

експертизи. Кожний з коефіцієнтів регресії описує розмір вкладу 

відповідного фактору ризику. Якщо пояснююча змінна є бінарною, 

наприклад – «підвищення кваліфікації протягом року», то 

відповідний параметр βi є оцінкою переваги цієї якісної ознаки. 

Зауважимо, що модель необхідно будувати на множині даних по 

кожному виду експертизи окремо, а саме по дослідженню: 

документів бухгалтерського обліку і звітності; документів про 

фінансово-кредитні операції; документів про економічну діяльність 

підприємств. 

При підстановці (2) в (1) одержуємо еквівалентну 

функціональну форму 
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, 

яка називається одношаровим персептроном або штучною 

нейронною мережею. 

Початковою інформацією для моделі є результати проведення 

прикладного економетричного аналізу ситуації прийняття рішень.  
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МАНЕВРУВАННЯ ДЕПОЗИТНИМИ ВІДСОТКОВИМИ 

СТАВКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

У механізмі функціонування кредитної системи держави 

особлива роль належить банківським установам, діяльність  

яких полягає в залученні та накопиченні вільних грошових коштів 

населення та здійсненні широкого спектру послуг, зокрема 

кредитування.  

Проведення банком кредитно-депозитної політики пов’язане  

з процесом прийняття рішень з врахуванням низки параметрів  

на кінцевий результат. До таких параметрів можна віднести обсяги 

залучених і розміщених коштів, тривалість строків депозитів  

та кредитів, рівень їх відсоткових ставок, обсяги пропозиції вільних 

коштів і попиту на кредити. Параметри функціонально пов’язані  

між собою в рамках депозитно-кредитних операцій, мають 

протилежні тенденції до змін, і варіація певного з них може 

спричинити зниження ефективності. Виваженість прийнятих рішень 

безпосередньо залежить від кон’юнктури на депозитно-кредитному 

ринку і сформованій на цій основі структури ресурсної бази, а також 

напрямів розміщення ресурсів та узгодженості грошових потоків.  

Одна з основних цілей фінансових установ – це отримання 

прибутку від кредитної діяльності. Але для проведення ефективної 

кредитної діяльності банкам необхідно залучати достатню кількість 

фінансових ресурсів. Оскільки розвиток банківської системи 

спричинив загострення конкуренції між комерційними банками за 

кошти та ефективні напрямки їх розміщення, то тепер для успішного 

функціонування та розширення діяльності банківської установи 

недостатньо залучати кошти за нижчою ціною, а розміщувати за 

вищою, необхідно розробляти ефективні методи моделювання 

фінансових процесів. 

Моделювання як інструмент наукового підходу дозволяє не 

лише аналізувати банківську діяльність, а й моделювати різні 

варіанти кредитно-депозитної діяльності банку. На сьогоднішній 

день побудовано велику кількість математичних моделей,  
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що описують банківську діяльність, але досить часто дані моделі 

мають обмежене застосування, тобто створені для конкретного банку 

або конкретної економічної ситуації; носять частковий характер, 

тобто описують тільки одну конкретну задачу, яка стоїть перед 

банком, наприклад, управління ліквідністю; їх неможливо 

реалізувати через складність. 
Побудову моделі маневрування депозитними відсотковими 

ставками пропонується здійснювати за допомогою методів 

стохастичної оптимізації. 

Введемо такі позначення:   – випадкова величина, яка описує 

попит на додаткові кредитні ресурси банку, kr  
– відсоткова ставка за 

кредитами, dr  
– відсоткова ставка за депозитами. На даному етапі 

побудови моделі доходи та витрати від раніше сформованих 

кредитного та депозитного портфелів розглядатися не будуть.  

Дохід кредитного портфеля від наданих додаткових кредитних 

ресурсів можна виразити наступним чином:  

kK r   .    (1) 

А з іншого боку, депозитний портфель:  

,dD r       (2) 

це витрати на утримання додаткових кредитних ресурсів. 

Отже, цільовою функцією моделі є математичне сподівання 

виразів (1) і (2): 

dr
KMDMF min)()(  .  (3) 

Також відсоткова ставка за депозитами повинна знаходитись у 

межах: 
kd

o rrr  ,   (4) 

де or  
– облікова ставка НБУ. 

Запропонована модель (3)-(4) дозволяє визначити таку 

відсоткову ставку за депозитами, при якій витрати банку будуть 

мінімальними. Дана модель є досить узагальненою, тому надалі 

планується врахувати доходи та витрати від раніше сформованих 

кредитного і депозитного портфелів, а також обмеження згідно з 

нормативами ліквідності та резервування коштів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НЕЛІНІЙНОГО АНАЛІЗУ  

ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 

 

Сучасні фінансові ринки є складними нелінійними системами, 

які мають сильний вплив не тільки на поведінку інвесторів, але й на 

дії уряду та стратегічні плани корпорацій. Традиційні аналітичні 

методи аналізу фінансових ринків, що потребують спрощень та 

ідеалізацій, не в змозі ефективно досліджувати складні нелінійні 

системи такого роду. За самою своєю суттю ці підходи не були 

призначені для моделювання швидких змін, непередбачуваних 

стрибків і складних взаємодій окремих складових сучасного 

світового ринкового процесу. Математичний інструментарій не 

тільки не повинен вимагати спрощення досліджуваного процесу, а й 

має бути адаптивним до постійних змін динаміки у часі. Цим 

вимогам відповідають методи рекурентного аналізу, які не є 

критичними до довжини, стаціонарності часових рядів та працюють з 

будь-яким розподілом [1, 2]. 

На основі рекурентного кількісного аналізу досліджено 

фондові та валютні ринки. Проаналізовано фондові крахи  

DJI 1929 р., DJI, NYSE и S&P500 1987 р., NASDAQ 2000 р. 

Досліджена криза 2007 – 2010 років. Для цього були узяті ряди 

котирувань DJI, FTSE, S&P500, DAX, HIS, Nikkei, CAC, ASE, SMI, 

OMXC, PSI та AORD. 
Для аналізу валютних ринків розглянуто кризи 1992 року на 

прикладі динаміки курсів європейських країн та Великої Британії; 

1994 року на прикладі Мексики; 1997 – Індонезії, Таїланду, Малайзії, 

Філіппін; 1998 – Росії; 1999 – Бразилії; 2001 – Туреччини;  

2002 – Аргентини. Криза 2007 – 2010 років досліджена на основі 

рядів котирувань валютних пар AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, 

USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY. 

Розрахунки проводились за допомогою CRP toolbox для 

MATLAB [1]. 

Проведені дослідження показали здатність міри ламінарність 

рекурентного кількісного аналізу (LAM) виявляти різні періоди 
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функціонування фондових ринків та аналізувати протікання 

кризових явищ на них [3, 4]. Більш того, було виявлено здатність 

міри LAM відображати стан фінансового ринку не лише у статиці, а 

й за умов симуляції режиму реального часу, тобто в процесі його 

щоденного моніторингу [5]. 

Фінансовим ринкам властива висока турбулентність, а тому й у 

динаміці відповідних рекурентних мір буде присутня стохастична 

складова. При побудові системи моніторингу необхідно провести 

згладжування міри LAM для автоматизації визначення точок 

переходів між періодами функціонування ринку. Для цього 

запропоновано використати вейвлет-перетворення [6]. Графіки LAM 

згладжувались за допомогою вейвлету Добеши 6-го порядку, 5-го 

рівня розкладу. Вейвлет був вибраний емпірично за критерієм 

мінімальної затримки при суттєвому згладжуванні ряду. Розрахунки 

були проведені за допомогою Wavelet Toolbox, реалізованого у 

MATLAB R2011b. 

Таким чином, рекурентний кількісний аналіз, а саме міра 

ламінарність, у поєднанні з вейвлет-перетворенням складають 

ґрунтовну основу для побудови ефективної системи моніторингу 

фінансових ринків. 
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РОЗРАХУНОК ПОЧАТКУ КІБЕРАТАКИ 

 

Підприємства, які ведуть свою діяльність із застосуванням 

прийомів електронної комерції, мають достатньо високий рівень 

ризику. Їх діяльність можна описати стохастичною V-моделлю [1]. 

Одну із найбільших загроз діяльності такого підприємства  

є кібератака. 

Кібератакою називається ситуація, коли кількість звернень з 

Інтернету до інформаційної системи (ІС), що обслуговує запити 

клієнтів через Інтернет, різко зростає [2]. При цьому сервер ІС 

починає працювати все повільніше, намагаючись задовольнити усі 

запити, доки не припиняє роботу.  

Визначити початковий момент кібератаки дуже важливо, 

оскільки це дозволить зменшити втрати на компенсацію її наслідків. 

Знайдемо критерій початку кібератаки за статистичними 

розрахунками.  

Для цього розіб’ємо весь період роботи інформаційної системи, 

що обслуговує зовнішні запити електронної комерції, на рівні 

проміжки часу. Ними можуть бути: година, доба, тиждень, але в 

умовах роботи через Інтернет краще встановити ці проміжки не 

більше ΔT = 20-30 хв.  

Далі потрібно налагодити постійний контроль над кількістю 

вхідних запитів. 

Після визначення кількості запитів у кожному проміжку не 

менше 40 потрібно розрахувати середню кількість звернень Mx.  

Скористаємося гіпотезою, що потік подій частіше за все 

характеризується експоненційним законом розподілу [3]. Він 

характеризується функцією розподілу виду 

0

( ) 1 , при 0, ( ) 0, при 0.

x

x xF x e dx e x F x x               (1) 

Математичне сподівання дорівнює Mx= 


 
0

1


  dxxe x

.         (2) 
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Медіана може бути знайдена як Me=-Ln0.5/λ≈0.69/λ.               (3) 

Звідкіля,   x

1
,

M

0,5
.

Ln

Me










  


                                       (4) 

Вираз (5) дозволяє знайти зв’язок між медіаною і середнім  

0,5

xM
Me

Ln
  .                                        (5) 

Задамо довірчу ймовірність β, яка визначить допустимий рівень 

ймовірності попадання кількості вхідних звернень в інтервал [Me; K], 

де К – реальне число звернень на проміжку ΔT. Очевидно, що 

ймовірність попадання на цей інтервал має складати половину 

довірчої ймовірності 

(Me x K)=EXP(- Me)-EXP(- K)
2

P


    .               (6) 

Підставимо значення λ з (4) в (6) 

x x

Me K
EXP(- )-EXP(- )

2 M M


 ,                              (7) 

а медіану, в свою чергу, виразимо через середнє 

x

x x

M K
EXP( )-EXP(- )

2 M Ln0.5 M


 .                         (8) 

Приведемо вираз до виду 

x x

1 K K
2 EXP( )-EXP(- )=0,47258018-2 EXP(- )

Ln0.5 M M
    .    (9) 

Знайдемо тепер допустиме перевищення кількості вхідних 

викликів інформаційної системи над середнім їх значенням  

x

0,47258018 K
-EXP(- ),

2 M

 
  

звідкіля    x

0,47258018
M Ln K.

2

  
  

 
                      (10) 

Отже, якщо кількість звертань до ІС К перевищить значення 

виразу з правої частини (10), можна вважати, що кібератака вже 

почалася. 
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Розуміючи, що вираз 
x

K

M
 є перевищенням середнього у 

відносних одиницях, зробимо розрахунок відповідності деяких 

популярних значень довірчої ймовірності до міри перевищення 

кількості вхідних викликів над середнім. Результати розрахунків 

наведені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Розрахунок відповідності значення довірчої ймовірності та міри 

перевищення кількості вхідних викликів за їх середнім значенням 
 

  
x

K

M
 

0,6 2,753415 

0,75 1,975370 

0,8 1,809659 

0,85 1,667544 

0,9 1,543136 

0,95 1,432506 

0,98 1,371564 

0,99 1,352048 

0,999 1,334803 

0,9999 1,333095 
 

З таблиці 1 випливає, що в разі перевищення тільки у півтора 

рази, можна зі ймовірністю більше 0,9 вважати, що кібератака вже 

почалася. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У СТРАХУВАННІ 

 

В основі більшості методів, що використовуються для 

проектування економічних систем, лежить поняття інформаційної 

моделі даних відповідної системи. Під моделлю даних страхової 

компанії розуміють інтелектуальний засіб, що дозволяє реалізувати 

інтерпретацію даних у відповідності із указаними вимогами. Таким 

чином, інформаційна модель – це засіб абстракції, який дає можливість 

побачити інформаційний вміст даних, а не їх конкретні значення. 

Крім того, дослідження різних інформаційних моделей та 

побудова оптимальної із них необхідні для розробки страхового 

програмного забезпечення, оскільки це дозволяє формалізувати опис 

зовнішніх та внутрішніх інформаційних потоків, що відбуваються у 

відповідних підсистемах страхових компаній. Така формалізація стає 

можливою завдяки тому, що інформаційна модель характеризується 

саме формалізованим представленням (алгебраїчним, графічним та 

ін.) досліджуваних об’єктів та їх взаємозв’язком.  

Моделювання будь-якої економічної інформаційної системи 

починається із опису та структуризації предметної області. При 

побудові інформаційної моделі страхової системи спершу треба 

виділити існуючі об’єкти даної системи, а потім розглянути їх 

властивості та відношення між ними. Для цього необхідно піддати 

об’єкти реального світу відповідній класифікації і зафіксувати 

однорідні сукупності, що підлягають відображенню у базі даних 

типів об’єктів.  

Потім для кожного типу об’єктів виявляються сукупності 

властивостей, за допомогою яких будуть описуватися конкретні 

об’єкти даного типу в базі даних, і види відносин між цими 

об’єктами, що визначає опис інформаційних потоків. На кінець треба 

установити форми представлень у базі даних, що відповідають 

розглянутій інформації. 
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Основна трудність процесу проектування баз даних страхових 

компаній полягає у формуванні такої їх структури, яка, з одного 

боку, коректно відображала би предметну область, а з другого – 

могла бути ефективно реалізована на основі існуючого апаратного та 

програмного забезпечення. Як наслідок, база даних, що 

проектується, повинна задовольняти двом головним умовам: 

забезпечувати виконання функціональних вимог та мати високу 

продуктивність. 

Дуже важливо при проектуванні бази даних визначити 

допустимі реалізації об’єктів та зв’язків. Ця селекція проводиться 

шляхом визначення для кожної категорії обмежень цілісності, яким 

повинна задовольняти кожна реалізація. 

У створенні інформаційної моделі страхової компанії і, як 

наслідок, бази даних виділяють три рівні проектування: 

концептуальне, логічне і фізичне. У загальному випадку 

проектування бази даних може бути визначено як перехід від одного 

рівня абстракції в поданні даних до іншого. 

Концептуальна модель описує структуру, склад і загальні 

закономірності, що існують у предметній області і керують її 

поведінкою, тому може розглядатися і як модель предметної області. 

Логічна структура даних, будучи досить близькою до концептуальної 

структури, вже відповідає конкретній СУБД, але не описує деталі, 

пов'язані з організацією доступу до даних. Фізична ж структура 

даних описує конкретне уявлення інформації в пам'яті ЕОМ і, отже, 

повинна відповідати можливостям апаратури. 

Модель кожного з наступних рівнів будується на основі 

фіксованих характеристик моделей попередніх рівнів, які 

визначалися на більш ранніх етапах проектування. При цьому 

основним моментом є вибір логічної структури даних, яка, з одного 

боку, добре відповідає реальності, а з другого – ефективно 

реалізується в ЕОМ. Процес вирішення цього завдання полягає в 

побудові концептуальної моделі даних і перетворенні її потім у таку 

форму, яка відображає логічну структуру даних.  
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ 

РОЗВИТКУ МУЗЕЇВ 

 

Розвиток інфраструктури глобальної мережі Інтернет і 

комерціалізація Інтернету привели до змін способів ведення бізнесу і 

появи електронного ринку. Інтернет став використовуватися як 

інтерактивний канал взаємодії компаній з бізнес-партнерами і 

клієнтами, що забезпечило появу та розвиток інтерактивного 

маркетингу (інтернет-маркетингу) [1]. 

Проте інтернет-маркетинг не можна ототожнювати виключно з 

комерційним сектором. У сучасній економіці діяльність музеїв 

формується під впливом нових факторів розвитку, що зумовлюють 

використання глобальної мережі Інтернет як однієї зі складових 

маркетингової політики розвитку закладів культури.  

Поступово керівництво музеїв усвідомило, що для ефективного 

конкурування на ринку дозвілля, боротьби за увагу туристів і 

створення додаткових можливостей для культури та освіти, у них не 

залишається іншого вибору, як перейняти деякі з методів, що 

практикуються комерційним сектором.  

Музейний інтернет-маркетинг – це практика використання 

специфічних маркетингових інструментів некомерційного сектору за 

допомогою новітніх технологій у всесвітній мережі Інтернет. 

До загальних завдань специфічного музейного інтернет-

маркетингу можна віднести наступні [2]: 

- залучення відвідувачів до музею;  

- розширення спектра послуг для відвідувачів;  

- поліпшення якості послуг для відвідувачів, у тому числі 

освітніх та розважальних;  

- формування постійної аудиторії музею;  

- розширення контингенту потенційних відвідувачів, творчих і 

ділових партнерів музею;   

- формування інструментів планування візиту;  

- оптимізація форм співпраці і кооперація музею з його 

творчими та діловими партнерами; 
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- залучення коштів на розвиток музею.  

Враховуючи основні завдання, використання музейного 

маркетингу в мережі означає наступний комплекс заходів:  

- моніторинг інформації про музеї в мережі (автоматичний і 

цільовий);  

- створення і стандартний промоушн власного сайту (прописка 

в пошукових системах, метатеги);  

- офіційне пакетне включення сайту до профільних місцевих, 

регіональних, національних, міжнародних інформаційних систем 

культури, дозвілля, туризму;  

- менеджмент лінків;  

- формування та підтримка інтерактивної взаємодії з 

реальними та потенційними відвідувачами; 

- виготовлення банерів сайту і включення їх у банерообмінні 

мережі;  

- генерація інформаційних банерів; 

- відображення інформаційних приводів – виставок, 

хеппенінгів, прес-конференцій тощо – в мережевих профільних 

виданнях та ресурсах;  

- генерація новинних стрічок. 

Як бачимо, інтернет-маркетинг – важливий інструмент 

реалізації маркетингової політики розвитку музеїв. Музеям 

необхідно врахувати ті кардинальні зміни, які відбулися у сфері 

культури в цілому, навчитися проявляти підприємливість і 

самостійність у активізації альтернативних джерел фінансування. 
Музеї є некомерційними соціально-культурними організаціями, які 

не орієнтовані на отримання прибутку зі своєї діяльності, однак це не 

знімає з сучасного музею необхідності виконувати вимоги ринкових 

відносин, використовуючи сучасні технології.  
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ПРО МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Однією з ключових характеристик сучасної економічної 

системи є її динамічність. Умови функціонування підприємств часто 

змінюються як під дією внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Різка 

зміна внутрішніх процесів та зовнішніх чинників може значною 

мірою погіршити фінансове становище підприємства, тому 

необхідним є постійний контроль та аналіз фінансового стану 

підприємства. Одним з основних факторів успішного 

функціонування підприємства є забезпечення його фінансової 

стійкості не залежно від зміни зовнішніх умов. 

Незважаючи на всю різноманітність підходів до визначення та 

оцінювання фінансової стійкості підприємства, вчені не можуть 

дійти згоди щодо єдиної методології, яку можна було б 

використовувати на практиці при оцінці фінансового стану 

підприємства та прогнозуванні його фінансової стійкості. Одним із 

узагальнюючих та найпоширеніших методів є комплексна оцінка 

фінансового стану підприємства. Даний метод дає змогу виявити ті 

напрямки в діяльності підприємства, в яких виникають проблеми, а 

також дає змогу досліджувати причини, що їх зумовили. Недоліком 

методу є значна трудомісткість та відсутність нормативних значень 

для деяких коефіцієнтів. 

Попри всю важливість аналізу фінансового стану, на даний час 

немає єдиного підходу та методології його проведення, більше того 

немає єдиного узгодженого визначення даного поняття. Частина 

науковців розглядає певну сукупність коефіцієнтних показників для 

аналізу фінансової стійкості підприємства та на їх основі 

прогнозують фінансовий стан підприємства, інші використовують 

дискримінантні моделі – аналоги закордонних розробок для аналізу і 

прогнозування фінансового стану підприємства. Ці підходи можуть 

бути використанні на практиці, але результати, отримані з їх 

допомогою є сумнівними і можуть відрізнятися в кожному 

конкретному випадку. 
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Рис. 1. Показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства 

 

Найбільш перспективними є підходи до аналізу та 

прогнозування фінансового стану підприємства, основані на 

використанні теорії нечіткої логіки та інструментарію нейронних 

мереж. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ  

CRM-СИСТЕМИ 
 
У сучасних конкурентних умовах одним із вирішальних 

факторів успіху підприємства є його здатність ефективно взаємодіяти з 
контрагентами, залучати нових і підвищувати рівень задоволеності 
найбільш прибуткових клієнтів. У кризовій економічній ситуації діє 
проста тривимірна модель потреб бізнесу: необхідно збільшувати 
коло своїх пропозицій, клієнтську базу і як можна довше втримувати 
своїх споживачів. Сьогодні у підприємств відсутня можливість 
реалізації двох перших потреб. Залишається тільки можливість 
утримати навколо себе всіх набутих раніше споживачів. Саме тому 
робота з клієнтами стає тепер особливо актуальною, а отже – з 
надзвичайною гостротою перед підприємствами постають питання 
впровадження й використання CRM-систем. 

Стратегія CRM, крім залучення нових споживачів, спрямована 
на встановлення довгострокових зв’язків з існуючими клієнтами 
шляхом найбільш повного задоволення їхніх потреб. Основні 
переваги для підприємства, що застосовує стратегію CRM, є: 
збільшення обсягів продажів; збільшення кількості клієнтів; 
зниження адміністративних витрат на продажі та маркетинг; 
підвищення задоволеності клієнтів; збільшення маржі. 

Загалом можна очікувати масової популярності CRM-систем в 
Україні після того, як більшість підприємств пройдуть етапи, 
пов'язані з оптимізацією виробничих процесів, взаємодії за 
ланцюжком постачання, внутрішніх процесів обліку і планування. 

Сьогодні на ринку існують як безкоштовні і відкриті системи 
управління взаємовідносин з клієнтами, так і комерційні  
CRM-системи, які вирішують багато різних завдань окремо. Але 
простого і непереобтяженого функціоналом комплексного рішення, 
для зручного використання, знайдено так і не було. Тому актуальною 
є розробка комплексного програмного рішення для автоматизації 
взаєморозрахунків з клієнтами. Першим етапом розробки такої 
системи є проектування бази даних. 
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Вибір СУБД MSSQLServer 2008 для проектування бази даних 
CRM-системи пов’язаний із надійністю СУБД, забезпеченням 
логічної та фізичної цілісності бази даних, відносно невисокими 
вимогами до апаратного забезпечення, можливістю розмежування 
користувацького доступу до бази та широкими можливостями 
інтеграції даної системи з іншим програмним забезпеченням.  

Системи баз даних за період свого розвитку досягнули високої 
продуктивності і зробили величезний вплив на економіку. Якщо ще 
30 років назад ця сфера була лише галуззю фундаментальних 
наукових досліджень, то тепер на основі досліджень в області баз 
даних заснована ціла індустрія інформаційних послуг, щорічний 
бюджет яких тільки в США становить 10 мільярдів доларів. 
Досягнення в дослідженнях баз даних стали основою фундаментальних 
розробок, комунікаційних систем, транспорту і логістики, 
фінансового менеджменту, систем з базами знань, методів доступу 
до наукової літератури, а також великої кількості цивільних та 
військових додатків. Вони також послугували фундаментом значного 
прогресу у передових галузях науки – від інформатики до біології. 

Можна стверджувати, що поява баз даних стала 
найважливішим досягненням в області програмного забезпечення. 
Бази даних лежать в основі інформаційних систем, і це значним 
чином змінило характер роботи багатьох організацій. 

Розроблена база даних для CRM-системи забезпечує надійність 
та оптимальність збереження даних, підтримує логічну та фізичну 
цілісність даних засобами СУБД, надає розробнику гнучкий 
інструмент подальшого проектування інформаційної системи як з 
використанням програмних засобів середовища розробки, так і 
внутрішніх інструментів СУБД. 
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ПРОЕКТУВАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Застосування інформаційних технологій у роздрібній торгівлі 

веде до скорочення операційних витрат, отримання додаткових 

прибутків внаслідок збільшення обороту.  

Сучасні інформаційні системи надають можливість  

обробляти значну кількість інформації, взаємодіяти з підрозділами 

підприємства, збільшувати швидкість і якість обслуговування 

клієнтів [1]. 

Аналіз ринку ІТ України дозволяє виділити наступні ІС:  

Baan ERP, OracleApplication Axapta 4.0, SyteLine, 

mySAPBusinessSuite, Maconomy, MFG/PRO, Microsoft Dynamics 

AX/NAV, iScala, Oracle E-Business Suite тощо [2]. Ці корпоративні 

системи мають високу надійність при використанні. 

Недоліками даних програмних розробок є потреба  

у встановлені значної кількості додаткових засобів управління, 

висока вартість впровадження та обслуговування, складні дебагери. 

Проаналізувавши вищенаведені системи, можна зазначити, що 

сьогодні на ринку інформаційних технологій України існує багато 

програм для автоматизації оптової та роздрібної торгівлі, проте 

частина з них призначена суто для автоматизації касових операцій  

і не передбачає ведення господарського обліку. Інша частина 

виконує значно більше функцій і основним їх призначенням  

є ведення бухгалтерського обліку, а автоматизація торгівлі  

є додатковою платною функцією, яка налаштовується (проектується) 

під конкретне підприємство.  

Тому була розроблена інформаційна система, яка функціонує 

як звичайне робоче місце касира і, водночас, легко інтегрується з 

інформаційною системою підприємства (рис. 1).  



 233 

 
Рис. 1. Програмний додаток «Робоче місце продавця-касира» 

 

Для фізичної реалізації бази даних вказаної інформаційної 

системи обрано СУБД MSSQLServer 2008. Середовищем розробки 

графічного інтерфейсу інформаційної системи обрано пакет 

Microsoft Visual Studio.NET. 

Мовою програмування для розробки програмного додатку 

обрано мову С#, як одну з мов програмування високого рівня. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Умовою життєздатності підприємства й основою його розвитку 

в конкурентному ринку є стійкість. Якщо підприємство фінансово 

стійке, то воно у стані «витримати» несподівані зміни ринкової 

кон’юнктури і не опинитися на краю банкрутства [1]. Стійкість 

підприємства в умовах ринкової конкуренції доцільно розглядати з 

точки зору фінансової стійкості. 

Фінансова стійкість – це спроможність підприємства 

забезпечувати пропорційний розвиток при збереженні достатнього 

рівня плато- та кредитоспроможності [2]. 

Розрахунок фінансової стійкості вручну займає досить  

багато часу, існує ймовірність виникнення помилок. Для того,  

щоб збільшити швидкість і точність розрахунку фінансової  

стійкості, було розроблено бізнес-додаток, який автоматизував  

усі обчислення. 

В даному бізнес-додатку присутні два методи  

обчислення фінансової стійкості: агрегатний та коефіцієнтний.  

Вибір методу здійснюється за допомогою форми, поданої  

на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Вибір методу розрахунку 

 

При виборі агрегатного методу розрахунку перед нами 

з’являється форма, подана на рис. 2, а при виборі коефіцієнтного – 

форма, подана на рис. 3. 
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Рис. 2. Агрегатний метод 

 

 
Рис. 3. Коефіцієнтний метод  

Усі обчислення ведуться на основі бухгалтерського звіту 

підприємства. 

Даний додаток допомагає автоматизувати обчислення 

фінансової стійкості підприємства. При його використанні дані 

беруться з інформаційних систем підприємства, що виключає 

можливість помилки при розрахунку показників. 
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ТЕХНОГЕННИХ СИТУАЦІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 

КОТИРУВАНЬ АКЦІЙ НА УКРАЇНСЬКІЙ БІРЖІ 
 

Протягом останніх років збільшується рівень автоматизації 
торгів на фондових біржах, у тому числі – на Українській біржі. 
Одним із ключових факторів проведення успішних торгів на біржі є 
швидке прийняття рішень щодо дій, які необхідно виконати на біржі. 

Процес зміни котирувань акцій компанії в обмеженому 
часовому вікні на біржі можна розглядати як швидкоплинну 
техногенну ситуацію: розглядувана ситуація є швидкоплинною, 
оскільки час оновлення даних на Українській біржі складає  
15 секунд, а це час, співрозмірний з часом, необхідним для їх аналізу; 
ситуація є техногенною, бо вона виникає і розвивається внаслідок 
людської діяльності. Для збільшення швидкості прийняття рішень 
може бути використана інформаційна технологія прогнозування 
розвитку швидкоплинних техногенних ситуацій як засіб автоматизації 
прогнозування та візуалізації котирувань акцій на біржі. 

Інформаційна технологія прогнозування котирувань акцій 
передбачає виконання наступного ланцюжка операцій: 

1.  Збір інформації про швидкоплинну технологічну ситуацію: 
завантаження котирувань акцій підприємства на Українській біржі, а 
також новин, які є релевантними ситуації, що розглядається. 

2.  Вибір методу прогнозування розвитку швидкоплинної техногенної 
ситуації в залежності від часу, доступного для прогнозування, 
потужності множини наявної інформації, кількості кроків, на яку 
ведеться прогнозування (горизонт прогнозування), кількості 
проміжних значень, що повинні бути отримані під час прогнозування 
(період прогнозування), а також кількості вимірів наявних даних. 

3.  Здійснення прогнозування котирувань акцій у рамках 
горизонту прогнозування. 

4.  Візуалізація результату прогнозування. 
5.  Побудова рекомендацій щодо прийняття рішень, враховуючи 

прогноз зміни котирувань акцій підприємства на Українській біржі. 
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Прогнозування акцій котирувань може бути здійснено 
наступними методами: прогнозування методом сингулярного 
спектрального аналізу, прогнозування за допомогою нейронних 
мереж, прогнозування на основі методу ковзаючого середнього. 

Перевагами методу сингулярного спектрального аналізу (SSA) 
є те, що він не вимагає наявності стаціонарного ряду, а також знань 
про модель тенденцій ряду та про періодичні складові ряду. 
Недоліком методу є його знижена точність у порівнянні з іншими 
методами, що використовують статистичні параметричні методи. 
Метод передбачає виконання набору складних математичних 
операцій і має середню швидкодію. 

Прогнозування на основі нейронних мереж дозволяє 
використовувати вхідну інформацію з різнорідних джерел, таких як 
новини, за умови попередньої обробки та нормалізації такої 
інформації. Метод відрізняється високою швидкодією за умови 
наявності попередньо навченої нейронної мережі. 

Для вибору методу прогнозування для кожного з наявних 
методів розраховується оцінка придатності його застосування для 
прогнозування даної ситуації: 

     1 2 3 4| |i i i i i i iq k t k A k N k L H t t H N N      ,   (1) 

де iq  – оцінка методу прогнозування, t  – максимальний час 

прогнозування, | |A  – потужність множини наявної інформації, N  – 

горизонт прогнозування, L  – період прогнозування, ijk  – вагові 

коефіцієнти і-го методу, it  – час, необхідний для застосування і-го 

методу, iN  – максимальний горизонт прогнозування за допомогою і-

го методу,  H x  – функція Хевісайда. 

Метод, що має найвищу оцінку q , використовується про 

прогнозування котирувань. Останні два множники у виразі (1) 
використовуються для відкидання методів, що мають час 
прогнозування, який перевищує максимально допустимий, або 
недостатній максимальний горизонт прогнозування. 

Отже, прогнозування котирувань акцій на Українській біржі 
може бути здійснене за допомогою інформаційної технології 
прогнозування розвитку швидкоплинної техногенної ситуації, що 
забезпечує швидке отримання прогнозу завдяки вибору методу 
прогнозування на основі бажаного горизонту прогнозування та часу, 
доступного для прийняття рішень. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ КВАДРАТИЧНИХ ЗАДАЧ 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ЧУТЛИВІСТЬ 

 

Векторні задачі оптимізації виникають при доcлідженні 

багатьох теоретичних і прикладних проблем. Практично будь-яка 

задача оптимального проектування складних економічних і 

технічних систем, складання мережевих графіків, планування та 

управління виробничою і комерційною діяльністю та ін. вимагає, 

щоб шуканий розв’язок знаходився з урахуванням багатьох критеріїв 

[1]. У ряді випадків часткові критерії можуть бути впорядковані за 

важливістю, коли необхідно прагнути до поліпшення більш 

важливого критерію за рахунок будь-яких втрат за всіма іншими 

менш важливими [2]. Аналiзувати моделi квадратичних задач 

лексикографічної оптимізації (l-КЗ) на чутливiсть дає змогу теорiя 

двоїстостi [3]. Двоїстість у математиці відіграє фундаментальну роль. 

Вона виступає наріжним каменем відповідних теорій, породжує 

арсенал конструктивних засобів аналізу математичних моделей, 

побудови ефективних алгоритмів розв'язання задач і формальної 

оцінки цієї ефективності. Якщо задача є результатом моделювання 

конкретної економічної (виробничої) ситуації, то двоїстість і та 

інформація, яку двоїстість породжує, дозволяють провести глибокий 

аналіз модельованого об’єкта, виявити тенденції його динаміки і 

виразити ці фактори в кількісній формі, інакше кажучи, здійснити 

економіко-математичний аналіз. 

Розроблена схема двоїстості для квадратичних задач 

лексикографічної оптимізації.  

Досліджується l-КЗ вигляду:  

        1 2max , , ,L

lF x f x f x f x                           (1) 

з упорядкованими за спаданням важливості частковими критеріями 

 1 1 1

T Tf x x C x d x  ,   T

i if x d x , 2, , ,i l                (2) 
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на множині  | , 0nX x R Ax b x     з простору nR , де 1
n nC R   − 

симетрична від’ємно визначена матриця, n
id R , 1,2, ,i l , 

m nA R  , mb R . 

Побудована двоїста до неї задача має вигляд: 

  min , | 0L Tt u b u u  ,                               (3) 

де      1

1

T
T Tt u dR A u C dR A u   , R  − векторний параметр 

скаляризованої задачі до задачі (1), (2). 

Стандартна економічна інтерпретація l-ЗКП: векторний 

критерій         1 2, , , lF x f x f x f x , що складається з часткових 

критеріїв  , 1,..., ,kf x k l  − це, наприклад, максимізація доходу вiд 

реалiзацiї плану виробництва, мінімізація числа невиконаних 

замовлень, мінімізація понаднормового часу та ін.; ija  − 

iнтенсивнiсть використання i -го ресурсу при j -му способi 

виробництва, ib  − наявний рiвень i -го ресурсу, 1,..., , 1,..., .i m j n   

Згідно зі змістовною інтерпретацією, двоїсті оцінки iu  

виступають як показники ефективності одиниці i -го ресурсу ib  в 

стандартній економічній інтерпретації розглянутої задачі. 

Враховуючи широку сферу застосувань, дослідження і проведення 

економіко-математичного аналізу багатокритеріальних моделей 

квадратичних задач лексикографічної оптимізації відіграє важливу 

роль і дає економістам хороші можливості для оцінки стану 

економічних (або виробничих) систем та ідентифікації параметрів 

управління. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ  

В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТОРГІВЛІ 

 

Тенденції розвитку національної економіки надихають 

науковців нашої країни на створення сучасних механізмів 

ефективного управління підприємствами. Не стала винятком і сфера 

торгівлі. Значна частина населення держави зайнята торгівлею, 

оскільки торговий прибуток є вищим від виробничого.  

Проте діяльність торговельних підприємств залежить від уміння 

своєчасно адаптуватися до змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища функціонування. Пошук нових форм та методів 

управління підприємствами торгівлі дає можливість їм конкурувати з 

іншими підприємствами. 

Методи організації торгівлі і управління нею можуть бути 

різними, оскільки існують різні фактори впливу: доступність тієї чи 

іншої групи товарів, їх зберігання та транспортування, обсяг 

продажу, спосіб оплати та інші. Але кінцевий результат один – 

отримати максимальний прибуток при мінімальних затратах часу та 

ресурсів. Одним із методів досягнення поставленої мети є 

впровадження та удосконалення системи логістичного управління на 

торговельних підприємствах. 

Логістика як інструмент оптимізації потокових процесів і 

управління витратами, що пов’язані з переміщенням товарних та 

інших матеріальних ресурсів у просторі й часі [1], вже досить давно 

використовується зарубіжними і вітчизняними компаніями. Це 

зумовлено тим, що традиційні методи і способи підвищення 

ефективності управління вичерпали себе. Так, наприклад,  

Є. Крикавський доводить, що саме ефективність логістики є 

основним напрямом підвищення конкурентоспроможності 

підприємства [2]. 

Л.А. Гончар у своїх наукових дослідженнях пропонує 

розглядати комерційну логістику на підприємствах роздрібної 

торгівля як систему управління і оптимізації товарних потоків і 

відповідних їм інформаційних, фінансових потоків в умовах 
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інтеграції функціональних підсистем закупівлі, планування товарних 

запасів, транспортування, складування, обслуговування в єдину 

систему, що забезпечує послідовну, узгоджену схему дій [3].  

За її словами, це дозволить вчасно реагувати на зміни запитів 

споживачів і максимально реалізувати можливості торговельного 

підприємства для одержання максимального прибутку при 

мінімізації логістичних витрат. 

Такої ж думки дотримується і І.П. Міщук, розглядаючи 

логістичну діяльність підприємств оптової і роздрібної торгівлі й 

визначаючи особливості організації та управління системою 

логістики на торговельних підприємствах споживчої кооперації [1]. 

Відповідно до кінцевої мети та стратегічних завдань, кожне 

підприємство будує свою логістичну систему. Проте необхідно 

зауважити, що кожна створена система буде включати в себе 

наступні етапи [4]: визначення цілей системи (повинна мати якісну 

та кількісні характеристики і часовий інтервал для її досягнення), її 

реального стану (шляхом проведення зовнішнього і внутрішнього 

аудиту на підприємстві), створення і розгляд альтернативних 

проектів системи, впровадження одного з них і контроль за ними. 

Отже, удосконалення логістичної системи в управлінні 

підприємствами торгівлі спрямоване на розв’язання завдань 

оптимізації товарно-матеріальних потоків, побудоване на врахуванні 

зв’язків з інформаційними, фінансовими та сервісними потоками, а 

також на своєчасній реакції на ринкові зміни та їх впливи. 

 
Література: 

1.  Міщук І.П. Організація логістики на підприємствах торгівлі 

споживчої кооперації / І.П. Міщук // Науковий вісник Полтавського 

університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 2(33). – С. 80-85. 

2.  Крикавський Є. Логістика. Основи теорії : підручник. – 2-е вид., 

доп. і переробл. / Є. Крикавський. – Львів : Національний університет 

«Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» 

Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2006. – 456 с. 

3.  Гончар Л.А. Теоретичні та практичні аспекти ефективності 

впровадження комерційної логістики на підприємствах роздрібної торгівлі / 

Л.А. Гончар // Академічний огляд. – 2009. – № 2. – С. 100-105. 

4.  Бондар М.А. Створення інтегральних міжнародних логістичних 

систем / М.А. Бондар // Регіональні перспективи. – 2004. – № 3-5 (40-42). – 

С. 362-364. 



 242 

Сердюк М.М.,  

СПД ФО Сердюк М.М., 

розробник комп’ютерної програми «Акцент – племінний облік  

у свинарстві», 

Луговий С.І., 

доцент, докторант, к.с.-г.н.,  

Миколаївський національний аграрний університет, 

Сердюк Ю.М., 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

Костоглод Б.О., 

Запорізький національний університет 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЛЕМІННОМУ 

СВИНАРСТВІ УКРАЇНИ 

 

Інформація – це найважливіший ресурс суспільства, такий же 

фактор його розвитку як, наприклад, сировина або енергія. У 

племінному свинарстві інформація надходить з різних джерел, 

пов'язаних із селекцією тварин. У наш час швидкість зміни явищ, 

складність комплексу задач прийшли в суперечність з існуючими 

обмеженими можливостями обробки такої інформації. Тому засобом 

праці зоотехніка-селекціонера все частіше стає персональний 

комп'ютер, який дозволяє принципово по-новому вирішувати задачі з 

науково-обгрунтованого вдосконалення стада [1]. 

У країнах з розвинутою інфраструктурою селекційно-племінної 

роботи (США, Канада, Німеччина, Швеція та ін.) основний наголос 

зроблений на впровадження новітніх досягнень популяційної 

генетики і біотехнології в практику створення генотипів з бажаними 

характеристиками і властивостями [2]. 

Разом з тим, необхідно визнати, що в Україні, в силу 

сформованих традиційних поглядів, економічних умов та принципів 

господарської діяльності племінних організацій, система селекційно-

племінної роботи являє собою децентралізовану схему, 

диференційовану на окремі регіони, зони діяльності господарств і т.д. 

У зв'язку з цим виникає необхідність у створенні інструменту, 

який дозволив би інтегрувати окремі інформаційні блоки, що 

стосуються продуктивних і генетичних якостей тварин, в єдину 

інформаційно-сумісну мережу, що дозволяє формувати узагальнені 
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банки даних про племінних тварин і уніфікувати реалізацію 

популяційних даних у вигляді рішення різних селекційних завдань. 

Метою роботи стало проведення аналізу можливостей 

програмного продукту «Акцент – племінний облік у свинарстві» і 

оцінка його відповідності вимогам нормативно-правових актів у 

племінній справі в свинарстві. 

Об'єктом досліджень виступав програмний продукт «Акцент –

племінний облік у свинарстві». 

В Україні ведення племінного обліку у свинарстві 

регламентується розробленою на виконання Закону України «Про 

племінну справу у тваринництві» «Інструкцією з ведення племінного 

обліку у свинарстві» [3], затвердженою наказом Міністерства 

аграрної політики України № 396 від 17.12.2002 року. 

Одним із найбільш поширених в Україні програмних продуктів, 

які використовуються для забезпечення автоматизованого ведення 

племінного обліку у свинарстві, є «Акцент – племінний облік у свинарстві». 

Історія даного продукту бере свій початок з 2003 року. На 

сьогодні користувачами даної програми є понад 40 провідних 

свинарських господарств у різних регіонах України, в т.ч.  

ТОВ «Агропромислова компанія» (поголів'я свиней 108 тис. гол.), 

ТОВ «Бахмутський аграрний союз» (поголів'я свиней 82 тис. гол.) та 

інші. Сумарно, у всіх господарствах, що використовують дану 

програму, міститься близько 400 тис. гол. свиней, що становить 

понад 12% від загального поголів'я свиней (3319,2 тис. гол.), яке 

міститься в с.-г. підприємствах України [4]. Крім того, ця програма 

використовується в навчальному процесі в декількох аграрних вищих 

навчальних закладах IV рівня акредитації. 

Основним функціоналом даного програмного продукту є 

забезпечення можливості автоматизованого ведення всіх основних 

форм племінного обліку у свинарстві, в тому числі й формування 

«Звіту про результати бонітування свиней відповідної породи» 

(форма 7-св). 

Архітектура усіх форм племінного обліку в повній мірі 

відповідає вимогам «Інструкції з ведення племінного обліку  

у свинарстві», що дає можливість їх роздрукувати і, при 

необхідності, подати в паперовому вигляді. Особливої уваги 

заслуговує аналіз можливостей даної програми щодо створення 

різних форм звітності. 
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Можливості програмного продукту «Акцент – племінний облік 

у свинарстві» дають можливість формувати понад 30 різних звітів, 

що дозволяють оцінити ефективність використання тварин різних 

статевовікових груп. До того ж, існує можливість інтегрувати 

результати сформованих звітів у Microsoft Excel для подальшої 

поглибленої обробки методами варіаційної статистики. Генетичне 

вдосконалення популяцій передбачає оцінку генотипу та інтенсивний 

відбір тварин у племінних стадах з метою їх подальшого 

розмноження і оптимального використання племінних тварин в 

системах розведення. Однак варто визнати, що в племінному 

свинарстві математичні методи не набули широкого поширення в 

практичній роботі, внаслідок чого об'єктивність, точність оцінки і 

прогноз окремих аспектів селекції незначні. У зв'язку з цим, на 

даному етапі особливо актуальними стають завдання розробки 

способів використання сформованих баз даних для вирішення 

генетико-селекційних задач. У даний момент в програмі «Акцент – 

племінний облік у свинарстві» вже реалізована можливість 

здійснювати оцінку тварин з використанням деяких селекційних 

індексів (наприклад, індекс вирівняності гнізда та ін.). 

Останніми доробками даного програмного продукту  

є можливість внесення в племінні картки тварин даних про їх 

генотипи за генами-маркерами продуктивних якостей («генетичний 

паспорт»). Кінцевою метою створення банку даних про племінних 

тварин в програмі «Акцент – племінний облік у свинарстві» є 

здійснення на його базі переходу на оцінку тварин методом BLUP. 

Крім безпосередньо племінного обліку програма «Акцент – 

племінний облік у свинарстві» має великий набір інструментів для 

вирішення супутніх завдань (формування та передача на друк 

племінних свідоцтв, складання планів підбору, що виключають 

інбридинг, і ін.), а також здійснення деяких операцій  

господарського обліку. 

Зокрема, в програмі закладено можливість визначати 

місцезнаходження тварин у корпусах, боксах і станках. Для цього 

існує спеціальний документ «Переміщення по станках», вводячи дані 

в який, користувачі можуть відображати переміщення тварин і 

відстежувати історію переміщення кожної окремої особини чи 

робити аналіз по розміщенню тварин в окремих корпусах, боксах, 

станках. Також у програмі реалізована можливість обліку 
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проведення різних ветеринарних обробок тварин, фіксування 

результатів проведення ультразвукової діагностики поросності з 

наступним їх відображенням у станкових картах тварин. 

Інструментом, що дозволяє істотно спростити організацію роботи  

із стадом, є опція складання планів проведення різних заходів 

(переміщень тварин з цеху в цех, відлучення поросят від свиноматок, 

ультразвукової діагностики, різних вакцинацій і т.д.). До того ж, 

гнучкість налаштувань дозволяє такі плани складати на довільний 

період з урахуванням особливостей технології кожного конкретного 

господарства. 

Програма «Акцент – племінний облік у свинарстві» розроблена 

відповідно до вимог чинної «Інструкції з ведення племінного обліку 

у свинарстві». Вона забезпечує можливість фахівцям-обліковцям і 

технологам по племінній справі в автоматизованому режимі 

здійснювати в повному обсязі ведення племінного обліку, 

формування різних видів звітності, а також планування графіка 

проведення тих чи інших технологічних операцій. Впровадження 

даного програмного продукту у виробництво дозволить суттєво 

підвищити ефективність діяльності свинарського підприємства 

шляхом забезпечення необхідною інформаційною підтримкою 

племінної служби господарства, а також забезпечить багатократне 

прискорення обробки інформації і проведення її аналізу. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР  

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Антагонистической игрой (АИ) будем называть парную 

матричную игру с нулевой суммой, для которой 1) известно 

множество  1;...; ;...;i kI  всех чистых стратегий первого игрока; 

2) известно множество  1;...; ;...;j nJ  всех чистых стратегий 

второго игрока; 3) полностью или частично известна платёжная 

матрица  k n i jr R R . Значение элемента jir  – это выигрыш 

первого игрока в случае, когда в партии игры он применил свою i -ю 

чистую стратегию, а второй – свою j -ю чистую стратегию. 

Требование антагонистичности интересов игроков означает, что 

проигрыш второго игрока всегда равен выигрышу первого. Однако в 

экономических исследованиях можно корректно применять теорию 

антагонистических игр (ТАИ) и в случаях, когда интересы игроков 

неантагонистичны, например, когда они частично противоречивы 

или полностью непротиворечивы. 

Решив соответствующую АИ, можно найти оптимальные 

стратегии игроков и цену игры. Пусть векторы  1 ;...; kp p  p , 

 1 ;...; nq q  q  – это оптимальные стратегии игроков, а векторы 

 1;...; kp pp ,  1;...; nq qq  – это произвольные стратегии игроков. 

Тогда согласно определению ситуации равновесия в АИ компоненты 

этих векторов удовлетворяют соотношениям 
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где 


RV  – цена игры, при этом компоненты векторов 


p , 


q  также 

удовлетворяют всем соотношениям (1)-(4). Именно соотношения (5) 
и определяют оптимальное решение АИ. 

Корректное применение теоретико-игрового подхода в 
экономике требует выполнения определённых предпосылок. К 
предпосылкам корректного применения ТАИ в экономических 
исследованиях, в частности, можно отнести следующие требования: 

1.  Наличие двух участников (игроков), при этом хотя бы один 
участник (например, первый игрок) обязательно должен активно и 
осмысленно выбирать и реализовывать свои решения; 

2.  Лицо, принимающее решения (ЛПР), т.е. первый игрок, 
должно иметь не менее двух различных чистых стратегий, из 
которых следует сформировать его оптимальную стратегию; 

3.  Возможность экономической интерпретации чистых 
стратегий обоих игроков; 

4.  Наличие необходимой информации, в том числе сведений об 
имеющей место ситуации; 

5.  Возможность представления имеющейся информации в виде 
соответствующей матрицы; 

6.  Возможность экономической интерпретации оптимального 
решения соответствующей АИ, в частности, возможность экономической 
интерпретации компонент оптимальных стратегий игроков 
соответствующей АИ, её цены, а также их найденных значений; 

7.  Возможность реализации оптимального решения 
соответствующей АИ, а точнее – оптимального решения первого 
игрока в виде управленческого решения; 

8.  Возможность обоснования экономической эффективности 
управленческого решения, принятого ЛПР на основе оптимального 
решения соответствующей АИ. 

Если нарушено хотя бы одно из перечисленных требований, 
применение ТАИ в экономических исследованиях нецелесообразно, 
а во многих случаях и невозможно. Применение ТАИ, когда 
нарушено хотя бы одно из перечисленных требований, почти 
наверняка приведёт ЛПР к неверным выводам, принятию и 
реализации им неоптимального управленческого решения. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

В ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 
 

Сучасний розвиток людського суспільства суттєво залежить від 
стану навколишнього середовища, сформованого у результаті 
форсованої експлуатації природно-ресурсного потенціалу планети. 
Характеристики цього стану спонукають до пошуку адекватних 
механізмів розв’язання еколого-економічних суперечностей, 
впровадження у життя економічних реформ екологічної 
спрямованості. Вирішення цих завдань пов’язане з прийняттям 
рішень, що дозволяють управляти процесами, що відбуваються в 
еколого-економічній системі, а також виробити ефективні рішення, 
спрямовані на забезпечення екологічної безпеки [1]. Однак процес 
прийняття рішень в еколого-економічних системах є складним. 

До проблем прийняття еколого-економічних рішень відносять 
так звану «проблему даних», яка проявляється у обмежених 
можливостях одержання необхідної інформації або у невірогідності 
вихідних даних. Останні виникають у результаті суперечливості 
інформації, перевірка і уточнення якої потребує розв’язання 
складних методологічних питань. Зазначена проблема є однією з 
найважливіших, оскільки прийняті рішення повинні ґрунтуватися на 
достовірній інформації, яка є передумовою для точних прогнозів.  

Іншою об’єктивною перешкодою у прийнятті рішень в еколого-
економічних системах є стохастичний характер переходу екосистеми 
із одного стану в інший та відсутність засобів моделювання 
нелінійної динаміки багатокомпонентних систем. Тому вибір засобів 
управління станом довкілля завжди містить в собі невизначеність, 
яку неможливо усунути, а прийняті рішення не можуть бути 
остаточно об’єктивно аргументовані.  

Оскільки основною ланкою в процесі прийняття рішень 
залишається людина, то під час прийняття рішень важливу роль 
відіграють чисто людські фактори. Ці фактори відображають не 
тільки вимоги політичної або соціальної доцільності здійснення або 
досягнення альтернативи, але й вимоги людської етики та моралі. 
Проте інколи при одностайності інтересів різних осіб і суспільних 
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груп, керуючись, у першу чергу, власними інтересами та особливостями 
характеру, спотворюється об’єктивний стан справ, що негативно 
впливає на процес прийняття рішень в еколого-економічних системах.  

Останнім часом інтенсивно обговорюються питання залучення 
новітніх інформаційних технологій у процес вироблення та 
прийняття рішень. Використання комп’ютерного моделювання на 
практиці сприяє прийняттю обґрунтованих рішень при розробці 
ефективних програм управління еколого-економічними системами. 
Проте впровадження інформаційних технологій та розробка 
програмних продуктів нерідко вимагають певних математичних 
розрахунків та розробки економіко-математичних методів, які 
потребують додаткових затрат часу та коштів, що інколи 
унеможливлює їх використання.  

Існує ряд моделей, що відображають певні аспекти еколого-
економічної взаємодії з урахуванням забруднення навколишнього 
середовища та його соціально-економічних наслідків. Проте сьогодні 
бракує моделей і систем управління екологічною безпекою держави, 
що є ще однією перешкодою при прийнятті рішень в еколого-
економічних системах.  

Порядок прийняття рішень в еколого-економічних системах 
базується на використанні екологічних нормативів, проте хоча 
функціонуючі закони та нормативи нашої держави і спрямовані на 
обмеження завдання шкоди навколишньому середовищу, але разом з 
тим не завжди є економічно обґрунтованими і потребують певного 
оновлення в умовах сьогодення.  

Можливою перешкодою при прийняття рішень в еколого-
економічних системах може бути неправильна оцінка 
альтернативних варіантів, яка спричинена певними юридичними 
обмеженнями, моральними та етичними нормами, неприйнятністю 
наслідків реалізації альтернативи тощо. 

Успішне розв’язання проблеми прийняття еколого-
економічних рішень можливе лише у випадку виконання комплексу 
суспільних, соціальних, природних умов, а також відповідних 
наукових розробок для забезпечення процесу прийняття рішень. 

 

Література: 
1.  Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем. 

Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.09 / В.Л. Деркач; Ін-т філософії  
ім. Г.С. Сковороди НАН України. – К., 2001. – 18 с. 



 250 

Скращук Л.В., 

асистент, 

Одовичен О.В., 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ  
 

Економіка України характеризується наявністю інфляційних 

процесів, починаючи з перших років незалежності. Результатом 

впливу інфляції є спад економічного розвитку, що супроводжується 

структурною деформацією економічних відносин, дисбалансом 

платіжних відносин, зниженням темпів виробництва, порушенням 

руху грошових потоків, стрімким зростанням цін, зниженням 

життєвого рівня населення і знеціненням національної грошової 

одиниці. Оскільки інфляція є фактором від якого залежить соціально-

економічний розвиток країни, то визначення рівня інфляції, її 

приборкання та підтримання на сприятливому для економіки рівні є 

ключовою проблемою державної економічної політики. Ефективним 

інструментом вирішення зазначеної проблеми є економіко-

математичне моделювання, яке дозволить проводити попередній 

аналіз тенденцій, оцінити кількісні та якісні аспекти інфляції, а 

також спрогнозувати її значення. 

В Україні були сформовані та апробовані на практиці два 

основних методи моделювання та прогнозування інфляції: метод 

факторного аналізу та метод регресійного аналізу. Основним 

недоліком факторного аналізу є те, що він базується на системі 

припущень щодо поведінки інфляційних факторів у прогнозному 

періоді. Оскільки в їх основі лежить метод експертних оцінок, то 

результати прогнозування інфляції сильно залежать від 

суб'єктивного фактора. Крім того, велика кількість факторів, які 

враховуються при застосуванні цього методу, робить її надто 

трудомісткою. Перевагою методу регресійного аналізу є високий 

рівень об'єктивності прогнозних розрахунків, оскільки він спирається 

на відповідний математичний апарат. Але головний недолік 

зазначеного методу полягає в тому, що коефіцієнти регресії, які 

лежать в його основі, відображають зв'язок між інфляцією та її 

факторами у минулому періоді, а в прогнозному періоді вони можуть 

змінюватися, особливо при виникненні дестабілізуючих явищ. 
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Прогнозування інфляції в Україні також значно ускладнюється 

політичною та економічною нестабільністю в державі, що не 

дозволяє отримати якісні показники для здійснення прогнозу, також 

спостерігається несумісність за змістом інформації про перебіг 

інфляційних процесів в Україні, що подаються різними органами 

державної влади [1]. 

Останніми роками широкого застосування для вирішення 

проблем виконання прогнозів набули інтелектуальні системи на 

основі штучних нейронних мереж, запроваджуючи які можна певним 

чином позбутись ряду наведених недоліків. Тому проведене 

дослідження базувалось на використанні програмних можливостей 

Microsoft Excel, зокрема її надбудови NeuralTools, яка працює за 

принципом нейронних мереж. Визначивши основні фактори від яких 

залежить індекс цін на основі статистичних даних побудовано 

економіко-математичну модель, що характеризує інфляційні процеси 

в Україні:  

1 2 3 4
ˆ 66,71 0,00001220 0,01620 0,0002795 0,00003941y x x x x     

5 6 73,775 0,5474 0,3280x x x   , 

де ŷ  – індекс цін, 1x  – ВВП, 2x  – розмір заробітної плати, 3x  – прямі 

іноземні інвестиції в Україну, 4x  – прямі інвестиції з України,  

5x  – рівень безробіття, 6x  – експорт, 7x  – імпорт. В той же час 

результуюче значення роботи програми визначило прогноз рівня 

інфляції на поточний рік у розмірі 9,98%. Аналіз отриманого 

показника дозволяє говорити про позитивний рівень інфляції  

в 2013 році, крім того, він може перевищувати офіційний прогноз 

держави, який у бюджетній резолюції передбачено на рівні 5,9 %. 

Отже, моделювання та прогнозування інфляції в Україні є дуже 

складним та трудомістким процесом. Однак отримані результати 

досліджень дають змогу набагато краще проаналізувати економічний 

стан держави та прийняти ефективне управлінське рішення, 

уникаючи складних соціально-економічних наслідків. 
 

Література: 

1.  Фесок Р.В. Моделювання та прогнозування інфляції в Україні /  

Р.В. Фесок, В.М. Ковальчук // Фінансова система України. Збірник 

наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету 

«Острозька академія», 2008. – Вип. V. Економіка. – С. 183-188. 
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ДОБРОБУТ ЯК КЛЮЧОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

МАКРОЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

У сучасних макроекономічних моделях важливу роль відіграє 

показник, який дає загальну підсумкову оцінку функціонування 

системи. У статичних моделях даний показник як кінцевий  

результат виступає об’єктом максимізації, а в динамічних, крім того, 

є також фактично базовим джерелом подальшого розвитку. Як 

правило, в ролі цього показника використовують ВВП, маючи при 

цьому на увазі економічний добробут суспільства. Таким чином, 

категорії «ВВП» і «суспільний добробут» розглядають як об'єктивно 

нерозривно пов'язані між собою. Проте цей взаємозв’язок не є 

настільки простим і однозначним, як здається на перший погляд. 

Категорія «суспільний добробут» сама по собі є досить 

неоднозначною і її тлумачення суттєво відрізняється у різних  

вчених [1]. Діапазон даних відмінностей в контексті еволюції та 

сучасного стану методології економічної науки коливався від 

використання наявного золота як форми вираження багатства  

у меркантилістів [2, с.40-50] до розрахунку в сучасних  

умовах індексу щастя [3]. Вказані відмінності стосуються  

як механізмів формування добробуту, так і способів його  

оцінки. 

Відповідно до цього ВВП як основа формування та оцінки 

суспільного добробуту в сучасних умовах у міжнародній  

статистиці завжди подається у двох формах: як загальний обсяг ВВП, 

який фактично відображає місткість національного ринку і,  

таким чином, представляє політичну, економічну, торгівельну  

і, зрештою, військову роль країни на міжнародній арені, а також  

як обсяг ВВП в розрахунку на одного мешканця, який відображає 

потенціал забезпечення певного рівня життя в країні. Різниця  

між вказаними двома формами, як це показує досвід,  

наприклад, Екваторіальної Гвінеї та Свазіленду, може бути просто 

вражаючою [4]. 
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Крім цього, варто пам’ятати також і про те, що існує цілий ряд 

явищ і процесів, які є суттєвими факторами формування суспільного 

добробуту, проте не відображаються у ВВП. Названі фактори можна 

поділити на три групи: 

1. Фактори позитивного впливу, тобто ті, вплив яких  

приводить до зростання добробуту: зростання якості благ, 

зменшення тривалості робочого часу (робочого дня, робочого тижня, 

робочого року) і збільшення тривалості вільного часу (післяробочий 

час, вихідні, відпустка), зростання якості відпочинку, неринкові 

операції домогосподарств (внутрішній і зовнішній благоустрій 

помешкань, натуральний обмін тощо), результати функціонування 

сірого сектору тіньової економіки (ринкові операції,  

дозволені законом, але не оформлені згідно із встановленим  

законом порядком). 

2. Фактори негативного впливу, тобто ті, вплив  

яких призводить до зменшення добробуту: екологічне забруднення 

навколишнього середовища, зростання темпу і психологічної 

напруженості життя, результати функціонування чорного сектору 

тіньової економіки (заборонені законом ринкові операції стосовно 

зброї, наркотиків, а також інших продуктів, пов’язаних  

із насильством). 

3. Фактори змішаного впливу, тобто ті, вплив яких може 

приводити як до зростання, так і до зменшення добробуту: галузева 

структура ВВП (наприклад, частки таких галузей як, з одного боку, 

металургія, хімічна і деревообробна промисловість, атомна 

енергетика та ін., і, з другого боку, освіта, охорона здоров’я, 

культура, наука тощо) і характер розподілу доходів. 

Певне вирішення даної проблеми в 60-х роках  

ХХ ст. обґрунтував У. Нордгауз [5, с.151-153] на основі 

запропонованого ним показника чистого економічного добробуту, 

який являв собою ВВП, скоригований на експертно оцінені обсяги 

внутрішніх операцій домашніх господарств, результати 

функціонування тіньової економіки та екологічного забруднення 

навколишнього середовища. Даний показник містив ряд недоліків, 

зокрема, у сфері його практичного застосування внаслідок 

складності, а то й неможливості забезпечення об’єктивності 

експертних оцінок. Проте сучасна економічна криза суттєво підняла 

актуальність застосування такого показника. Внаслідок цього,  
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за пропозицією президента Франції Н.Саркозі в 2009 році в рамках 

Великої двадцятки була створена комісія на чолі із Джозефом 

Штігліцем [6] для розробки відповідних пропозицій щодо 

реформування системи макроекономічних показників. 
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ПОБУДОВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДИНАМІЧНОГО 

МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ З ВИПЕРЕДЖУЮЧИМ 

АРГУМЕНТОМ 
 

Побудована на базі статичної міжгалузевої моделі Леонтьєва 
«витрати-випуск», динамічна модель має вигляд  

             , 0, 0, 0x t Ax t Bx t c t c t x t x t      . 

Дана модель має один істотний недолік: тут будівництво та 

введення в дію нових потужностей   0x t   відбувається миттєво, 

більш того – витрати на створення нових потужностей 
компенсуються продукцією цих же потужностей, що зовсім не 
відповідає дійсності. В реальності між замовленням та введенням в 

дію нових потужностей проходить деякий час 0   – лаг 

будівництва. При цьому будівництво фінансується неперервно у 
вигляді частини наявної кінцевої продукції. 

Пропонується наступна модель 

          , 0, 0x t Ax t Bx t c t c t t      ,         (1) 

яка використовує припущення про те, що фінанси (матеріали, 
ресурси) виділяються повністю на початку будівництва (тобто 
замовлення фінансується одразу). Модель (1) є системою лінійних 
неоднорідних диференціальних рівнянь з випереджуючим аргументом [1]. 

У даній роботі ставиться задача побудови магістральної 
траєкторії рівняння (1), тобто траєкторії максимального 
збалансованого експоненціального зростання рівняння (1). 

Для знаходження магістральних траєкторій необхідно спочатку 
знайти загальний розв’язок неоднорідного диференціального 
рівняння (1), який шукаємо у вигляді суми загального розв’язку 
відповідного однорідного рівняння та частинного розв’язку 
неоднорідного рівняння (1).  

Загальний розв’язок однорідного диференціального рівняння 

матиме вигляд експоненти по часу 
tze , де 0z   – правий вектор 

Фробеніуса матриці  
1

0I A B


   [2], а   – корінь рівняння 
 

1

1

I A B
e  




  

(вважається, що всі відповідні матриці моделі є продуктивними). 
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При знаходженні невід’ємного частинного розв’язку 

неоднорідного рівняння (1) припускається, що вектор-функція  c t  

має аналітичне вираження, наприклад, є експонентою в часі. Тоді і 

частинний розв’язок шукається у такому ж вигляді. Найчастіше 

  0 0, 0, 0stc t c e c s   , де s  – деяке число. Частинний розв’язок 

матиме вигляд   0

stx t z e , де 0 0z   
– шуканий вектор-стовпчик; цей 

розв’язок буде існувати при умові, що 
 

1

1s

I A B
se   




 . 

Таким чином, магістральна траєкторія неоднорідного 

диференціального рівняння з випереджуючим аргументом як 

траєкторія максимального збалансованого експоненціального 

зростання визначається правим вектором Фробеніуса матриці 

 
1

0I A B


   та темпом зростання  , що є єдиним коренем 

рівняння 
 

1

1

I A B
e  




 . 

У роботі показано, що затримування будівництва нових 

потужностей 0   приводить до уповільнювання темпу зростання 

магістральних траєкторій. 

На основі введення двох гіпотез про баланс вартостей системи 

«споживання-виробництво» проведений двоїстий аналіз динамічної 

моделі з випереджуючим елементом. Побудована двоїста модель, яка 

є динамічною моделлю цін, і має вигляд 

            , 0, 0p t p t A p t B r t r t p t      .        (2) 

Модель (2) аналогічна основній моделі (1). Тому побудова 

магістральної траєкторії моделі (2) проводиться таким же чином, як 

це зроблено для моделі (1). 

Встановлено, що на магістралі темпи зростання виробництва та 

підвищення ціни продукції збігаються, а самі траєкторії виражаються 

через правий та лівий вектори Фробеніуса. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТІВ IDEF0 І ARIS  

У ПРОЦЕСНОМУ ПІДХОДІ  

ПРИ ФОРМУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Прийняття управлінських рішень – це процес, у якому повинні 

враховуватись своєчасність, достовірність, повнота інформаційних 

даних та новітні інформаційні технології.  

Для прийняття управлінських рішень необхідною є релевантна 

й адекватна інформація. Значна частина інформації, яка надходить і 

опрацьовується підприємствами, має описово-історичний характер і 

стосується минулої господарської діяльності того чи іншого 

підприємства. Для того, щоб бути корисною для процесу прийняття 

управлінських рішень, інформація має зосереджуватися на тих 

аспектах, які найбільше впливають на діяльність підприємства. 

Одночасно, враховуючи інформатизацію суспільства та 

комп’ютеризацію процесів, необхідно зосереджувати увагу саме на  

інформаційних технологіях. 

Процес прийняття рішень – це послідовне здійснення аналізу, 

прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування та вибору 

альтернативи з певної кількості варіантів для досягнення конкретної 

мети. І саме процесний підхід є потужним інструментом для 

вирішення задачі щодо прийняття управлінських рішень. Процесний 

підхід грунтується на циклі PDCA (Plan-Do-Check-Action), відомому 

також як «цикл Демінга». 

Процесний підхід на основі циклу PDCA дозволяє побудувати 

модель управління, яка здатна постійно вдосконалюватися. Тобто з 

кожним новим циклом керівник підприємства або бізнес-процесу 

після виконання основної діяльності оцінює результат, ефективність 

виконання і допущені помилки в ході роботи. 

На основі цього аналізу він проводить коригувальні дії, які 

допоможуть у наступному циклі підвищити ефективність і 

мінімізувати допущені помилки. Використовуючи процесний підхід, 

можна описати процес прийняття рішень за допомогою інструментів 
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моделювання бізнес-процесів як існуючих на підприємстві, так і 

створених у майбутньому. 

Опираючись на створені моделі, керівник зможе змінити 

процес прийняття рішення відповідно з етапами процедури 

раціонального прийняття рішення. Ці заходи дозволяють 

упорядкувати процедуру прийняття рішень в організації та 

підвищити їх ефективність. Наступною важливою задачею є вибір 

методу побудови моделі бізнес-процесу прийняття управлінського 

рішення. Оскільки головним споживачем інформації про процес є 

директори підприємства, значить і модель повинна бути описана в 

таких термінах, які були б зрозумілі не тільки експертам,що будують 

цю модель, але й керівникам організації. Тільки тоді вони зможуть 

оцінити побудовану модель і внести до неї свої корективи, що 

враховують специфіку компанії. Зараз у світі існує безліч 

методологій побудови моделей бізнес-процесів. Але з цього 

різноманіття виділяються дві методології (нотації), які є найбільш 

поширеними, – це методології IDEF0 та ARIS. 

Стандарт моделювання IDEF0 грунтується на розробленій та 

запропонованій в 70-х роках ХХ ст. методології структурного аналізу 

SADT (технологія структурного аналізу і проектування). 

Методологія IDEF0 отримала широке поширення і прийнята як 

стандарт у декількох міжнародних організаціях. Нотація IDEF3 була 

розроблена для зручності опису потоку робіт. Стандарт моделювання 

ARIS розроблений в Німеччині і зараз використовується компанією 

SAP при впровадженні своїх інформаційних систем на підприємствах 

по всьому світу. Методологія ARIS використовується для опису 

потоку робіт і є, певною мірою, розширеною і деталізованої версією 

нотації IDEF3. 

Жодна з представлених вище методик не є досконалою за всіма 

параметрами, все залежить від сфери діяльності підприємства і цілей, 

які воно переслідує. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Будь-яке підприємство, незалежно від форми власності та 
організаційно-правового статусу, завжди потребує системи 

управління. Сучасна система управлінських функцій може бути 
представлена переліком основних завдань, які пов’язані з координацією 

та інтеграцією зусиль членів організації щодо досягнення загальної 
мети, організацією взаємодії та підтримкою контактів між робочими 

групами і окремими членами його підрозділів, розподілом матеріальних 
і людських ресурсів, розробкою системи мотивації, контактами із 

зовнішніми організаціями, інноваційною, маркетинговою і рекламною 
діяльністю, плануванням і контролем за виконанням рішень, 

корекцією діяльності залежно від зміни умов роботи [4, c. 164]. 
Система управління являє собою сукупність усіх елементів, 

підсистем і комунікацій між ними, а також процесів, що 

забезпечують функціонування підприємства. Управління повинно 
забезпечувати збереження структури системи, підтримку режиму 

діяльності, реалізацію програм, цілей функціонування в умовах 
зовнішніх і внутрішніх впливів, що супроводжують їх [1, с. 68]. 

Оскільки підприємство є складною системою, то сукупність 
елементів, які мають риси самої системи, задають її структуру. 

Оскільки підприємства різняться між собою за сферами діяльності, 
розмірами, технологічними процесами, але всі вони, як системи, 

мають спільні характеристики, такі як: множинність, цілеспрямованість, 
стійкість, структурованість, ієрархічність, інтегрованість, гнучкість 

та адаптивність, тому можуть розглядатись як складні відкриті 
виробничо-господарські і соціальні системи, що здатні функціонувати 

тільки за умови активної взаємодії із зовнішнім середовищем. 
Входом для такого типу системи є всі види ресурсів (матеріал, 

інформація, працівники, капітал та ін.), а виходом – управлінські рішення, 
продукція, послуги, прибуток та ін. Між даними компонентами існує 

тісний зв'язок, а саме проміжною ланкою виступає сам процес – суто 

функціонування даної системи, діяльність на підприємстві. 
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Розгляд підприємства як системи дає можливість розглядати 

його управління з урахуванням синергії та ентропії.  

Синергетика стверджує, що при високій організованості 

системи сума властивостей системи буде вище суми властивостей її 

компонентів. Синергія також може розглядатися як узгодженість 

окремих виробничих внутрішніх і зовнішніх складових. Виділяють 

наступні основні види синергії: синергія управління, виробнича 

синергія, маркетингова синергія, фінансова синергія. Досягнення 

усіх її видів на підприємстві приводить до формування загального 

синергетичного ефекту. 

Ефект синергії – це ефект від спільної дії всіх елементів 

системи, що приводить до збільшення якісних показників 

функціонування без збільшення кількісних. Це пояснюється тим, що 

підприємство як відкрита система є одночасно і матеріально-

інформаційною сутністю, і інформаційно-матеріальною [3]. 

Поняття ентропії є одним із фундаментальних властивостей 

будь-яких систем, за допомогою якого можливе визначення 

ефективності управлінської діяльності на підприємстві. Визначення 

стану ентропії впливає на невизначеність ситуації, внутрішню 

невпорядкованість в роботі його підрозділів та системи в цілому. 

Ентропія збільшується при хаотичному розподілі інформаційних 

ресурсів і зменшується при їх впорядкуванні [2, c. 220]. 

Організаційна структура підприємства повинна мати всі ознаки 

системи. Тому системний підхід до розгляду і функціонування 

підприємства – це необхідна умова управління його діяльністю.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ІДЕАЛЬНОЇ ТОЧКИ  

ДЛЯ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ДВОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ 

ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 

 

На практиці часто зустрічаються задачі, в яких треба одночасно 

оптимізувати декілька критеріїв. Це так звані задачі 

багатокритеріальної оптимізації. Нами побудовано математичну 

модель задачі планування виробництва з двома критеріями, які 

повинні одночасно забезпечити максимальний прибуток і 

максимальний випуск продукції з найбільшим попитом [1].  

Припустимо, що фірма, використовуючи наявні ресурси, має 

можливість виробляти продукцію декількох видів. Відомо, скільки 

одиниць кожного ресурсу використовується для виробництва 

одиниці кожного виду продукції, запас кожного ресурсу, прибуток 

від реалізації одиниці виробленої продукції кожного виду, а також 

попит на продукції кожного виду. Задача полягає в наступному: 

треба так скласти план випуску продукції, щоб максимально 

використати наявні ресурси і в той же час одночасно забезпечити 

максимальний прибуток і максимальний випуск продукції з 

найбільшим попитом. Для складання математичної моделі задачі 

введені позначення: n  – кількість видів продукції, яку може 

виробляти фірма; m  – кількість різних ресурсів, що 

використовується у виробництві продукції; ija  – кількість одиниць 

i -го ресурсу, що використовуються для виробництва одиниці j -ої 

продукції; ib  – кількість одиниць i -го ресурсу, яку можна 

використати у виробництві продукції; jc  – прибуток від реалізації 

одиниці виробленої продукції j -го виду; jp  – величина попиту на 

продукції j -го виду; jx  – план виробництва продукції j -го виду 

(шукані величини).  
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За наведених позначень математична модель матиме вигляд:  

max
1

1 


n

j

jj xcL , max
1

2 


n

j

jj xpL ;  

за умов 

i

n

j

jij bxa 
1

,    mi ,...,2,1 ;  0jx ,    nj ,...,2,1 . 

Для розв’язання цієї задачі з двома цільовими функціями і 

лінійними обмеженнями можна, наприклад, використати метод 

ідеальної точки. Оскільки умови задачі утворюють опуклу множину 

M в n -вимірному евклідовому просторі, то, використовуючи 

симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування, 

можна окремо знайти максимальні значення цільових функцій 1L  і 

2L  на множині допустимих планів (альтернатив) .M  Нехай 

11max aL
Mx




, 22max aL
Mx




, де  nxxxx ,...,, 21 . Тоді точка  21,aaa   

приймається за ідеальну і згідно з методом ідеальної точки 

знаходиться компромісна альтернатива як розв’язок  **
2

*
1

* ,...,, nxxxx   

так званої скаляризованої задачі [2]: 
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j
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1
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min
















 



. 

Розв’язання задачі проілюстровано на конкретних вхідних 

даних. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОСЛІДОВНИХ ПОСТУПОК 

ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

 

Розглянемо двокритеріальну задачу планування  

виробництва продукції, в якій передбачається одночасно 

максимізувати прибуток від виробництва і мінімізувати витрати  

на виробництво. 

Нехай n – кількість різних видів продукції; m – кількість різних 

ресурсів, що використовується для виготовлення продукції;  

ija
 
– кількість одиниць i-го ресурсу, що йде на виготовлення одиниці 

j-ї продукції; jp
 
– прибуток від виготовлення одиниці j-ї продукції; 

jc
 
– витрати на виготовлення одиниці j-ї продукції; ib

 
– кількість 

одиниць i-го ресурсу, що використовується у виробництві  

(запас і-го ресурсу); 
jx
 

– кількість одиниць j-ї продукції,  

що планується виготовляти. Треба так скласти план виробництва 

продукції, щоб одночасно забезпечити максимум прибутку  

і мінімум витрат. 

Математична модель задачі є такою:   

   1

1

n

j j

j

L p x max


   , 

2

1

min
n

j j

j

L c x


    

за умов 

1

,
n

ij j i

j

a x b
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1

,
n

ij j i

j

a x b


            (i = 1,2,…m), 

jx 0,   (j=1,2,…,n). 

Зрозуміло, що одночасно досягти максимуму прибутку  

і мінімуму витрат неможливо. Тому в цьому випадку треба  

шукати певний компромісний розв’язок. Для відшукання такого 

розв’язку ми пропонуємо спочатку симплексним методом  

окремо знайти екстремум цільових функцій 1L  і 2L , а пізніше 

використати метод послідовних поступок [1] для відшукання 

компромісного розв’язку.  

Зазначимо, що можна ставити задачу про відшукання 

максимального значення рентабельності виробництва 

1 1

/ ,
n n

j j j j

j j

L p x c x
 

   

що приводить до задачі дробово-лінійного програмування. В цьому 

випадку для відшукання розв’язку треба спочатку шляхом заміни 

змінних звести задачу до задачі лінійного програмування, а пізніше 

для її розв’язання використати симплексний метод. 

У доповіді наводиться порівняльний аналіз ефективності обох 

підходів визначення рентабельності виробництва на прикладі 

конкретного підприємства малого бізнесу. 
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ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 

 

Нехай для виконання m  різних робіт виділено  

n  робітників. Відома ефективність ijc  виконання i -ї роботи  

j -м робітником. Задача полягає в такому закріпленні робітників за 

роботами (за кожною роботою одного робітника), щоб загальна 

ефективність виконання робіт була максимальною. 

Якщо ввести змінні ijx , де  

1, якщо за -ю роботою закріплений -й робітник;

0, в протилежному випадку,

і j
xij


 


 

то математична модель задачі матиме вигляд 

1 1

max
m n

ij ij

i j

L c x
 

   

 

1

1

1, 1,2,..., ;

1 , 1,2,..., ;

0,1 , 1,2,..., ; 1,2,..., .

n

ij

j

m

ij

i

ij

x i m

x j n

x i m j n





 

 

  



  

Для розв’язання задачі можна використати угорський  

метод, який є незручним для програмної реалізації. Тому в доповіді 

для розв’язання цієї задачі пропонується розроблений  

нами евристичний метод або метод, який є адаптацією методу 

потенціалів розв’язування транспортної задачі. 

Нехай для розв’язання m  завдань виділено n  комп’ютерів 

( n m ) обчислювальної мережі. Відомі час ijt  розв’язування  

i -ї задачі на j -му комп’ютері та час jt , протягом якого можна 
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використовувати j -й комп’ютер. Задача полягає в такому розподілі 

завдань серед комп’ютерів, щоб загальний час розв’язування завдань 

був мінімальний. 

Якщо ввести змінні ijx , де  

1, якщо -а задача розв'язується на -му комп'ютері;

0, в протилежному випадку,

і j
xij


 


 

то математична модель задачі матиме вигляд 

1 1

min
m n

ij ij

i j

L t x
 

   

 

1

1

1, 1,2,..., ;

, 1,2,..., ;

0,1 , 1,2,..., ; 1,2,..., .

n

ij

j

m

ij ij j

i

ij

x i m

t x t j n

x i m j n





 

 

  



  

Для розв’язання задачі пропонується використати генетичний 

алгоритм або розроблений нами евристичний метод. 
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ДВОКРИТЕРІАЛЬНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ 

БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 

 

Аналіз наукових досліджень, що стосуються розвитку 

банківської системи, свідчить про те, що вітчизняні науковці все 

більше уваги приділяють вивченню різнобічних проблем 

функціонування банківської системи. Погіршення в останні роки 

фінансового стану окремих банків, невиконання ними економічних 

нормативів – усе це перш за все спричинено збитками у кредитній 

діяльності. Ці збитки виникли внаслідок несплати відсотків за 

користування кредитами та неповернення самих кредитів. Головною 

причиною такої ситуації є недосконала система оцінки кредитних 

проектів і недостатня обґрунтованість наявних методик розрахунку 

реальної величини ризику, притаманного кредитним операціям. 

Підвищення інтересу до оцінки кредитного ризику пов’язане зі 

зростанням обсягів кредитних портфелів банків, зниженням 

рентабельності в банківській сфері, що спонукає банки приймати на 

себе високі кредитні ризики. Усе це обумовило актуальність 

вдосконалення існуючих і впровадження нових методик оцінок та 

управління кредитним ризиком. Банківська система в кожній країні 

виступає як механізм балансування, який регулює проведення 

грошово-кредитної політики, зміни в економічній політиці, запобігає 

кризам. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні 

одним з основних макроекономічних завдань кредитування банками 

є отримання максимального прибутку при мінімальних витратах.  

У доповіді розглядається побудова математичної моделі та 

методи її реалізації двокритеріальної задачі банківського 

кредитування, за якого одночасно треба максимізувати прибуток від 

кредитування і мінімізувати кредитний ризик. Зазначимо, що в [1] 

розглянута аналогічна двокритеріальна задача, для розв’язування 

якої використано метод динамічного програмування та метод 

послідовних поступок. 
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Нехай S  – обсяг коштів банку, відведених для кредитування;  

n  – кількість позичальників; iS  – обсяг коштів, потрібних  

і-му позичальнику; ip  – процентна ставка кредиту, потрібного  

і-му позичальнику; ir  – величина ризику від надання кредиту  

і-му позичальнику;  

1, якщо -му позичальнику надається кредит;

0, в протилежному випадку.
i

і
x


 


 

Тоді математична модель задачі матиме вигляд 
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за умов 
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n

i i
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S x S


 ,  0,1 , 1, .ix i n   
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 
Роздрібна торгівля у новому тисячолітті – складний  

та динамічний сектор бізнесу. Поява нових торговельних мереж і,  
як наслідок, збільшення конкуренції у сфері роздрібної  
торгівлі ставлять нові завдання перед підприємствами. В цьому 
аспекті інформаційні технології стають реальною передумовою 
успішної конкурентної боротьби у такому динамічному секторі як 
роздрібна торгівля. На сьогодні успіх багатьох роздрібних компаній 
пов’язаний з підвищенням ефективності операційної складової 
їхнього бізнесу за рахунок інвестицій в комп’ютерні технології. 
Сучасна технологія багато в чому сприяла розвитку роздрібної 
торгівлі і дозволила ритейлорам розширити їх діяльність.  
Для багатьох великих і невеликих ритейлерів зростаючі інвестиції  
в інформаційні технології − необхідна умова підтримки 
конкурентоспроможності.  

IT, або інформаційні технології, відносяться до технологій 
виробництва, зберігання і передачі інформації за допомогою 
комп’ютерів і мікроелектроніки. IT включають як устаткування  
для виробництва зберігання і розповсюдження інформації, так  
і програмне забезпечення. Хоча в більшості випадків 
словосполучення «інформаційні технології» асоціюється з 
програмним забезпеченням, в прикладному аспекті використання  
ІТ у роздрібній торгівлі доцільно розглянути інформаційні  
технології як програмне забезпечення, так і комп’ютерне обладнання 
з точки зору того, яким чином ці дві складові використовуються  
для вирішення різних проблем у роздрібному бізнесі [1].  
Найбільш прогресивні ритейлери намагаються використовувати 
інформаційні технології для створення додаткових конкурентних 
переваг над іншими учасниками ринку. IT може стати  
джерелом конкурентних переваг у тому випадку, якщо вони 
дозволяють знизити витрати, диференціювати торгову пропозицію 
ритейлера або надають ритейлеру інновації, які високо  
цінуються клієнтами. 
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Спочатку IT використовувалися ритейлерами для автоматизації 
централізованих функцій: фінансових, платіжних і адміністративних. 
Перші системи EPOS з’явилися в 1970 рр. в універмагах, які  
через свої великі розміри могли здійснити їх інсталяцію. Однак до 
середини 80-х EPOS не набули широкого поширення в роздрібній 
торгівлі, і навіть великі ритейлери, що володіли прогресивними  
IT, завершили установку EPOS у всіх своїх магазинах лише на 
початку 90-х рр. Роздрібний бізнес відрізняється низьким ступенем 
концентрації, і вартість установки складного обладнання  
та програмного забезпечення у всіх магазинах була досить високою. 
Комплексні системи повинні були керувати великим числом 
продуктових ліній і служити ряду цілей. На сьогодні тільки 
найбільші ритейлери можуть дозволити собі найняти  
комп’ютерних фахівців для розробки систем, які потребують 
постійного втручання з боку персоналу компанії, і використовувати 
ці системи в магазинах, де персонал володіє обмеженими знаннями 
комп’ютерної техніки. 

Таким чином, витрати на автоматизацію процесів (наприклад, 
установка EPOS) та інвестиції в трансформаційні IT можуть бути 
занадто високими для більшості ритейлерів [2]. Крім того, чим 
радикальніше і незвичніше пропоновані технологічні рішення, тим 
більшим буде термін окупності інвестиційних проектів у сфері 
інформаційних технологій. Багато проектів, пов’язаних з IT, зазнали 
невдачі, а ризик впровадження нових технологічних рішень занадто 
високий для багатьох компаній. 

Професор Д. Доусон вважає, що європейські ритейлери 
інвестують в IT набагато менше коштів (пропорційно їх бюджетам), 
ніж виробники, а багато ритейлерів сконцентрувалися на 
вдосконаленні насамперед операційних аспектів, а не на 
трансформації бізнесу як такого, тому ритейлери не отримали ще 
всіх вигод від використання IT [3]. Аналізуючи можливості 
Інтернету, М. Портер  зробив висновок, що «Інтернет сам по собі 
рідко буває конкурентною перевагою, проте Інтернет-технології 
дозволяють компанії зайняти вигідні стратегічні позиції, і щоб 
отримати конкурентну перевагу, вже не буде потрібно радикальних 
змін у бізнесі» [4]. Враховуючи ці аргументи, компаніям необхідно 
використовувати Інтернет-технології нарівні зі своїми традиційними 
стратегіями, щоб максимізувати прибуток і посилити свої 
конкурентні переваги. 
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Таким чином, Інформаційні технології в ритейлі – це не 
одинична подія або продукт, і цей факт обмежує можливості 
ритейлерів отримувати максимум конкурентних переваг  
від впровадження IT. Комп’ютеризація, як правило, залежить від 
низки змін у пов’язаних з нею технологіях і процесах і отримати  
всі вигоди від використання IT ритейлер може тільки після  
тривалого вивчення і пошуку найбільш ефективних шляхів 
експлуатації нової системи. Тому, щоб повною мірою скористатися 
всіма перевагами IT, необхідні довгострокові інвестиції  
в інформаційну стратегію, яка буде підтримувати основні стратегічні 
рішення компанії. При цьому інвестиції компанії повинні  
бути довгостроковими і направлятися на розвиток усіх 
функціональних напрямів, де IT могли б стати джерелом додаткової 
вартості. 
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ПІДТРИМКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 

МЕТОДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ 
 

Сучасна практика менеджменту свідчить, що все частіше 
керівники державних органів, потужних корпорацій і навіть 
менеджери середньої ланки мають справу з ситуаціями, коли 
попередній досвід, здоровий глузд і накопичені традиційні наукові 
знання виявляються недостатніми для прийняття ефективних 
своєчасних стратегічних рішень. Отже, існує нагальна потреба у 
впровадженні в управлінські процеси відповідного економіко-
математичного інструментарію, що дозволить у повному обсязі 
врахувати реалії сучасного світу та ґрунтуватиметься на інтелектуальному 
аналізі даних (ІАД) і новітніх інформаційних технологіях. 

Стратегічний менеджмент має на меті збереження 
життєздатності системи і включає підтримку стабільності її 
функціонування в умовах існуючої конфігурації системи та 
систематичний пошук варіантів нової, більш ефективної 
конфігурації. При виборі стратегічних альтернатив необхідно 
враховувати велику кількість суперечливих вимог та оцінювати 
варіанти рішень за багатьма критеріями. Суперечливість вимог, 
неоднозначність оцінки ситуації, помилки у виборі пріоритетів дуже 
ускладнюють вибір цілей та стратегій [1]. У зв’язку з цим 
використання комп’ютерних систем для підтримки процесу 
прийняття стратегічних рішень стає сьогодні нагальною необхідністю. 

Наразі одними з найперспективніших визнано замкнені 
комп’ютерні системи управління (КСУ), в основу створення яких 
покладено гібридний підхід [2]. 

Нами запропоновано загальний алгоритм підтримки прийняття 
стратегічних рішень, що передбачає поєднання алгоритмів виводу на 
правилах і прецедентах та алгоритмів прийняття рішень на основі 
моделей і методів ІАД. Загальна модель структури такої системи 
включає базу знань з правилами і прецедентами, а також модулі 
адаптації рішень та пошуку рішень на основі правил, прецедентів, 
моделей і методів ІАД (генетичних алгоритмів, нейронних мереж, 
дерев рішень, методу індукції правил). 
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В основу процедур вибору рішень за підтримки КСУ покладено 

такий метод ІАД, як міркування за прецедентами (case-based 

reasoning, CBR). Вибір відповідного конкретній ситуації прецеденту 

або дозволяє сформувати на його основі рішення в готовому вигляді, 

або потребує проведення додаткових дій з його адаптації з метою 

врахування відмінностей у контекстах поточної і базової ситуацій. 

Якщо відповідний прецедент не виявлений або процес адаптації 

вимагає залучення додаткової інформації, прийняття рішення 

потребуватиме звернення до бази знань, що містить основні 

відомості щодо предметної області і способи надання знань.  

Знання, логічна система яких упорядкована, подаються в 

модулі правил. Множина правил містить правила управління 

діловими процесами (бізнес-правила), правила прийняття рішень у 

проблемних ситуаціях, що виникають в процесі управління, та 

правила класифікації математичних моделей прийняття рішень. 

Емпіричні знання для розв’язання задач прийняття рішень подані у 

формі прецедентів щодо застосування математичних моделей, які 

можуть бути адаптовані для розв’язання конкретної проблеми. 

Застосування методів, що базуються на прецедентах, в 

інтелектуальних КСУ дозволяє підвищити ефективність прийняття 

рішень при виникненні проблемних ситуацій через проведення 

пошуку і адаптації прийнятих раніше рішень у подібних проблемних 

ситуаціях, що були збережені у формі прецедентів у базі прецедентів.  

Разом з тим, гібридним КСУ притаманні і переваги правило-

орієнтованих інтелектуальних систем: пояснення пропонованого 

рішення; швидкість та своєчасність підтримки прийняття рішення, 

можливість працювати без експерта, ефективне розв’язання 

проблеми невизначеності, формалізація експертних оцінок, 

можливість еволюціонування бізнес-політики, відсутність 

суперечностей та впливу суб’єктивного чинника тощо.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА  

НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

При построении моделей систем и процессов с использованием 

нечетко множественного подхода и аппарата нечеткой логики  все 

входные и выходные переменные представляются как 

лингвистические, а аппроксимация зависимости «входы-выход», 

называемая также нечетким логическим выводом, осуществляется на 

базе лингвистических высказываний типа «ЕСЛИ-ТО» и операций 

над нечеткими множествами.  

При построении модели по алгоритму Мамдани взаимосвязь 

между входами  nxxxX ,...,, 21  и выходом Y определяется нечеткой 

базой знаний следующего формата: 
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pa  – нечеткий терм, которым оценивается 

переменная ix  в строчке с номером jp  kp ,1 ; k – количество 

строчек-конъюнкций, в которых выход y оценивается нечетким 

термом jd , mj ,1 ; m  – количество термов, используемых для 

лингвистической оценки выходного параметра y. 

Нечеткий логический вывод позволяет с помощью нечеткой 

базы знаний и операций над нечеткими множествами построить 

аппроксимацию зависимости  nxxxfy ,...,, 21 , причем алгоритм 

Мамдани выполняется по нечеткой базе знаний:  

  mjdyвесомсax j

k

p
jp

n

i

jp
ii

j

,1,
1 1













 

    ,         (2) 



 275 

в которой значения входных и выходной переменных заданы 

нечеткими множествами.  

Описанный выше аппарат был применен для принятия решения 

о включении ценной бумаги в инвестиционный портфель, с 

входными переменными «тип портфеля», «доход», «риск» и 

выходной переменной  «уровень интереса» (пределы изменения от  

-10 до 10), и реализован в среде MATLAB (Fuzzy Logic Toolbox). 

Путем перебора возможных вариантов на основе опытных данных с 

учетом мнения экспертов была построена база знаний, вмещающая 

100 правил.  

В рассмотрение были включены акции 15 предприятий 

пищевой промышленности Украины, находящиеся в открытой 

продаже на фондовом рынке, исследована динамика их поведения  

в течение 2 лет, и для каждого из портфелей (агресcивного, 

консервативного, умеренного, умеренно-консервативного и долгосрочного 

роста) получены значения степени заинтересованности.   

Для портфеля агрессивного роста наибольший интерес 

представляет 2 предприятия (ОАО «Золотоношамясо» (8,52) и 

«Кременчугский гормолокозавод» (3,7)), для портфеля 

консервативного роста – 5 («Винницамясо» (8,51), «Городищевский 

сахарный завод» (8,51), «Запорожский рыбокомбинат» (8,51), 

«Ивано-Франковский мясокомбинат» (8,51), «Радомышль» (8,51), 

для портфеля умеренного роста – 3, для портфелей умеренно-

консервативного и долгосрочного роста интересен только 

«Кременчугский гормолокозавод». 

В ходе исследования были изучены возможности 

использования системы MATLAB для автоматизации 

идентификации на базе нечеткой модели Мамдани, построена 

система нечеткого логического вывода для принятия решения о 

включении ценных бумаг в состав инвестиционного портфеля, и с ее 

использованием отобраны пакеты акций, наиболее привлекательные 

для инвестирования с учетом типа портфеля. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 

ВИКОРИСТАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОКРАЩЕННЯ  
ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Надмірне техногенне та антропогенне навантаження на 

природно-ресурсний потенціал України призводить до його 
деструктивності. Йдеться про зростання забрудненості та засміченості 
територій, загострення екологічних і соціальних проблем, різке 
зменшення запасів природно-ресурсного потенціалу, погіршення 
регенеративних властивостей тощо. Складність полягає в тому, що 
незважаючи на спроби відповідних управлінських структур 
загальнодержавного та регіонального рівня, зупинити деструктив у 
відтворенні природних ресурсів не вдається. Більше того, 
фетишизація в суспільстві матеріальних, грошових цінностей значно 
ускладнює процес оптимізації використання та охорони природно-
ресурсного потенціалу. Як результат з кожним роком зростають 
обсяги залучення ресурсів лісу, води, корисних копалин, інших складових 
природно-ресурсного потенціалу як сировини для виробничих потреб. 

Дослідження вчених засвідчують, що однією з причин 
неналежного використання, збереження, покращення та охорони 
природних ресурсів є відсутність сучасного, постійно діючого, 
прозорого, зрозумілого моніторингу стану природно-ресурсного 
потенціалу. Йдеться про потребу запровадження в Україні комплексної 
програми інформаційного забезпечення процесу, пов’язаного з 
використанням та охороною природних ресурсів у розрізі кожного 
населеного пункту, регіону, сфер діяльності, виробництв, видів 
ресурсів, форм власності, підприємств тощо. Нині практично 
закритою продовжує залишатися для суспільства інформація щодо 
запасів, граничних меж і нормативів використання лісових ресурсів 
(деревних і недеревних сегментів), води, сільськогосподарських і 
несільськогосподарських земель, корисних копалин, стану 
флориністики й фауністики. Потребує публічності інформація щодо 
складу власників природних ресурсів. Відомо, що нині в результаті 
запровадження ринкової економічної моделі поряд із державною 
функціонує приватна форма власності. Судячи з результатів 
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дослідження, приватне природоволодіння завдає значної шкоди 
процесу відтворення природно-ресурсного потенціалу, оскільки 
власник, відповідно до норм чинного в Україні законодавства, не 
несе відповідальності перед громадськістю, що стосується покращення, 
збереження та охорони приватизованих ним ресурсів природи. 

Викладене вище переконує в потребі імплементації 
публічності, що стосується приватної власності на природно-
ресурсний потенціал. Нині закритою для суспільства, недоступною 
до опублікування в Україні продовжує залишатися інформація щодо 
приватного володіння свердловинами по видобутку нафти, газу, 
кам’яного вугілля; земельних ділянок, зайнятих під лісовими 
насадженнями; водними ресурсами на території гірських Карпат 
тощо. Як результат існує невидиме зосередження значної частини 
національного природно-ресурсного потенціалу у власності 
високопоставлених чиновників різних рівнів владного олімпу. 
Означене засвідчує, що в Україні, в результаті відсутності прозорої 
та доступної інформації, інформаційного забезпечення переважаюча 
частина найбільш цінного національного багатства перебуває нині в 
підпорядкуванні та власності невеликої кількості «вибраних» осіб. 
Саме тому, на нашу думку, відтворювальний процес природних ресурсів 
доцільно організовувати шляхом належного інформаційного забезпечення. 

Особливо значної шкоди завдає відтворювальному процесу 
природно-ресурсного потенціалу відсутність інформації щодо 
встановлення обсягу завданої йому шкоди, спричиненої шкідливими 
та небезпечними підприємствами, виробництвами. Йдеться про те, 
що в Україні продовжує залишатися відсутньою інформаційна 
технологія, використання якої забезпечило би здобуття інформації 
щодо отриманих екологічних, економічних, соціальних збитків у 
зв’язку з використанням природно-ресурсного потенціалу. Розмір 
штрафних санкцій, які сплачують нині підприємства – забруднювачі 
природно-ресурсного потенціалу, базується на механістичних, а не 
на науково обгрунтованих засадах, об’єктивних вимірах завданої 
шкоди. Як результат зростання розміру сплачених штрафів, 
екологічних податків, інших штрафних санкцій не стимулює 
суб’єктів господарювання до поліпшення використання, збереження, 
покращення та охорони природних ресурсів. Означене переконливо 
засвідчує, що в Україні нині назріла потреба забезпечення сучасного, 
об’єктивно-інформаційного забезпечення процесу відтворення природних 
ресурсів. Завдяки цьому вдасться значною мірою підвищити 
економічну ефективність використання природно-ресурсного потенціалу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ КУКУРУДЗИ З УРАХУВАННЯМ 
КРЕДИТНИХ ПЛАТЕЖІВ  

 

У встановленні ціни на сільськогосподарську продукцію 
важливу роль відіграють підприємства, які використовуючи різні 
методи ціноутворення, ще до початку реалізації продукції, 
враховуючи її якісні характеристики, маючи розрахункову величину 
витрат, знаючи ціни конкурентів і споживчий попит на ринку, 
починають формувати вихідну ціну. За такою початковою ціною 
продукція надходить на ринок, де в процесі купівлі-продажу під 
впливом співвідношення між попитом і пропозицією встановлюється 
остаточна ціна реалізації сільськогосподарської продукції. 

Разом з тим ефективне сільськогосподарське виробництво 
вимагає періодичної модернізації та технічного переоснащення 
виробництва, запровадження нових технологій, поліпшення якості 
ґрунтів, підвищення продуктивності праці тощо. Для цього 
необхідними є довгострокові кредитні ресурси, плата за які також 
відображається на остаточній ціні реалізації сільськогосподарської 
продукції. Тому актуальності набуває аналіз методів ціноутворення 
на сільськогосподарську продукцію з урахуванням усіх витрат, 
включаючи витрати на погашення кредиту. 

Методи ціноутворення можна поділити на три групи: витратні, 
ринкові та нормативно-параметричні. Витратний метод передбачає 
розрахунок ціни шляхом додавання до собівартості запланованого 
прибутку. Ринкові методи ціну розраховують орієнтуючись на попит, 
рівень конкуренції, сприйняту цінність товару, а нормативно-
параметричні базуються на залежності ціни продукції від зміни рівня 
її техніко-економічних параметрів. 

Метод повних витрат належить до групи витратних методів і є 
досить розповсюдженим серед підприємств України. За даним 

методом розрахунок ціни визначається формулою  1P Z П   , де 

Р – ціна продажу; Z – собівартість одиницю продукції; П – очікувана 
норма прибутку у коефіцієнтах. 

Як відомо, собівартість вирощування сільськогосподарських 
культур повинна враховувати різного виду затрати: на закупівлю 
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насіння, паливно-мастильні матеріали, заробітну плату, плату за кредит 
тощо. У загальному вигляді собівартість Z можна подати за формулою: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Z B B B B B B B B B B B           , 

де В1 – затрати на закупівлю насіння, грн; В2 – затрати на закупівлю 
органічних і мінеральних добрив, грн; В3 – затрати на закупівлю 
засобів захисту рослин, грн; В4 – затрати на паливно-мастильні матеріали, 
грн; В5 – затрати на заробітну плату, грн; В6 – затрати на амортизацію, 
капітальний ремонт та технічне обслуговування, грн; В7 – транспортні 
затрати, грн; В8 – затрати на організацію виробництва та управління, грн; 
В9 – фіксований сільськогосподарський податок, грн; В10 – затрати на 
оренду землі, грн; В11 – кредитні платежі, В12 – інші  затрати, грн. 

Для прикладного дослідження та застосування 
запропонованого методу ціноутворення сільськогосподарським 
підприємством розроблено програмне забезпечення та обчислена 
ринкова ціна зерна кукурудзи, яка повинна складати за 1 тонну 
близько 2068,49 грн при нормі прибутку 25% або 1903,01 грн при 
нормі прибутку 15% без врахування кредитних платежів. Під заставу 
землі, наприклад, площею 20 га, ринкова вартість якої 400 000,00 
грн. підприємство також може взяти кредит. Якщо частка кредиту від 
ринкової вартості застави складає 60%, то кредит буде надано на 
суму 240 000 грн. Припустимо також, що термін кредиту складає 
5 років при щомісячному нарахуванні відсотків, а річна відсоткова 
ставка дорівнює 20%. Тоді при погашенні кредиту однаковими 
частинами на основі схеми складних відсотків загальний щомісячний 
платіж складатиме 6 358,53 грн [2]. Тоді остаточна ціна реалізації 
сільськогосподарської продукції з урахуванням даних кредитних 
платежів зміниться і складатиме за 1 тонну близько 2404,99 грн при 
нормі прибутку 25% або 2212,59 грн при нормі прибутку 15%. 

Отже, виплата кредиту без надання допомоги від держави може 
погіршити фінансове становище сільськогосподарського підприємства. 
Тому для забезпечення узгодження інтересів усіх суб’єктів ринку 
необхідні науково обґрунтовані методи процесу формування ціни на 
сільськогосподарську продукцію з урахуванням кредитних чи 
лізингових платежів, що дозволяють підвищити ефективність її 
виробництва. Це і складатиме перспективу подальших досліджень. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА  

IНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ НАРОДНОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Глобальний розвиток інтернет-технологій не оминув жодної 

сфери соціально-економічного життя країни. Це в повній мірі 

стосується і сфери торгівлі. Багато компаній приймають рішення 

щодо ведення електронного бізнесу паралельно з уже традиційними 

моделями бізнесу. Також набули поширення і суто «електронні» 

компанії, які успішно продають товари та надають послуги через 

мережу Інтернет.  

Інтернет-магазинам також надають перевагу і багато 

користувачів. Це зумовлено рядом факторів: 

 великий асортимент за нижчими, ніж у звичайному  

магазині, цінами; 

 можливість отримати товар через зручну службу доставки; 

 зручність оплати: готівкою при отриманні товару на складі 

транспортної компанії або кур’єру, переказом, банківською  

карткою тощо; 

 автоматичний режим приймання замовлень цілодобово  

без вихідних; 

 відсутність черг, продавців і психологічного тиску з їх боку; 

 економія часу при «відвідуванні» багатьох інтернет-

магазинів. 

Виходячи з того, що основною метою діяльності компаній 

будь-якої галузі є одержання прибутку і якісне обслуговування своїх 

клієнтів, то очевидними стають перспективи щодо ведення бізнесу у 

віртуальному світі. 

На даний момент в Україні значної популярності набуло 

народне декоративно-ужиткове мистецтво. Найбільше поширення 

мають вишивка, в’язання, різьблення і випалювання по дереву, 

гончарство та лозоплетіння. Зростає кількість майстрів, які 
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займаються витинанкою, декоративним розписом, писанкарством та 

виробами з бісеру.  

Проте попит на вироби народних майстрів має досить 

нерівномірний характер у різних регіонах. Це може бути пов’язано з 

тим, що торгівля товарами народного декоративного мистецтва не є 

регулярною, здійснюється, як правило, на різноманітних фестивалях, 

майстер-класах, які проводяться  в різних територіально віддалених 

місцях і в різні періоди року. За таких умов ймовірність 

безпосереднього контакту виробника і споживача є доволі низькою.  

Тому виникла необхідність створення функціонуючого 

інтернет-магазину, який можна застосувати для підвищення 

ефективності продажу товарів народного декоративного мистецтва. 

Для цього було проведено аналіз ринку товарів народного 

декоративного мистецтва, здійснено порівняльний аналіз сучасних 

засобів розробки інтернет-магазинів та розроблено інтернет-магазин 

продажу товарів народного декоративного мистецтва. Він є типовим 

сайтом-магазином, на якому розміщені блоки з фото та коротким 

описом продукції. При натисненні на обраний товар відбувається 

перехід на окрему сторінку з детальною інформацією про цей товар. 

Користувач магазину може обрати категорію потрібної продукції або 

подивитися всі роботи кожного з майстрів, які надали товар для 

продажу, визначити те, що його цікавить, і додати в «кошик» з 

допомогою спеціальної кнопки. Далі відбувається перехід на 

сторінку оформлення замовлення, на якій узгоджуються умови 

доставки і оплати. В результаті користувач отримує продукцію, яка 

його цікавить, а виробник має додаткову можливість реалізовувати 

власні вироби. 

Таким чином, впровадження сучасних інформаційних технологій 

у діяльність торгових підприємств, особливо тих, які спеціалізуються 

на продажу товарів народного декоративного мистецтва, є необхідною 

умовою їх успішної роботи, оскільки точність, оперативність і висока 

швидкість обробки та передачі інформації у віртуальному світі 

визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. 
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУ 

ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА  

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України, з метою 

підвищення конкурентоспроможності та залучення якомога більшої 

кількості потенціальних споживачів, кожному підприємству 

необхідна ефективна організація управління виробництвом та  

якістю товарів. При цьому перевага повинна надаватися такому 

виробництву, яке забезпечує протягом тривалого періоду часу 

постійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку. 

Тому актуальності набуває розробка і застосування на практиці 

економіко-математичних моделей оптимізації виробництва 

підприємства, які б забезпечили прийняття об'єктивних 

управлінських рішень. 

Традиційно при оптимізації плану виробництва 

використовують моделі лінійного програмування, що передбачають 

оптимізацію одного критерію оптимальності, наприклад, 

прибутковості. Такий підхід може бути виправданий лише тоді, коли 

показник, який приймається за критерій, є абсолютно домінуючим. 

Проте на практиці зустрічаються ситуації, коли необхідно врахувати 

кілька критеріїв оптимальності (прибутковість, кількість або 

собівартість випущеної продукції, витрати сировини або часу на її 

виробництво), які, як правило, конфліктують між собою. У таких 

ситуаціях складно знайти єдиний розв’язок, який би оптимізував усі 

критерії. Тому потрібно шукати компромісне рішення, що враховує 

важливість кожного з них. 

Для розв’язування задач лінійного програмування з декількома 

цільовими функціями найчастіше використовують методи вагових 

коефіцієнтів та пріоритетів. Використаємо їх для оптимізації 

діяльності підприємства хлібопекарської промисловості, що 

спеціалізується на виготовленні 6 видів продукції: хліб 

«Орільський», батон «Нарізний», хліб «Мак особливий», булка з 
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повидлом, пиріжок з капустою, паляниця «Українська». Ринкова ціна 

кожного виду продукції становить відповідно 3,3; 2,9; 3,1; 1,5; 1 та 

4,55 грн, а витрати на її виробництво – відповідно 1,47; 1,14; 1,34; 

0,59; 0,24 та 1,95 грн. Відомо також, що максимальні витрати не 

повинні перевищувати 15000 грн, а загальний обсяг виробленої 

продукції не повинен перевищувати 13000 шт., причому потрібно 

виготовити не менше 200 шт. хліба «Орільський», не менше 500 шт. 

– батона «Нарізний», не менше 400 шт. – хліба «Мак особливий», не 

менше 2000 шт. – булки з повидлом, не менше 5000 шт. – пиріжків з 

капустою, не менше 500 шт. – паляниці «Українська». Необхідно 

знайти такий план перевезень 
1 6( ,..., )Tx x x  ( , 1,6jx j   – шукана 

кількість одиниць кожного виду продукції), при якому загальна 

кількість виробленої продукції та прибуток від її реалізації будуть 

максимальними, а витрати сировини – мінімальними.  

Математична модель цієї задачі така: 

 1 1 2 3 4 5 6 max;F x x x x x x x        

 2 1 2 3 4 5 63,3 2,9 3,1 1,5 4,55 max;F x x x x x x x        

 3 1 2 3 4 5 61,47 1,14 1,34 0,59 0,24 1,95 min;F x x x x x x x        

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1,47 1,14 1,34 0,59 0,24 1,95 15000,

13000;

x x x x x x

x x x x x x

     


     
 

1 200,x  2 500,x  3 400,x  4 2000,x  5 3000,x  6 500.x   

Незалежна оптимізація цільових функцій  1F x ,  2F x  та 

 3F x  дозволяє отримати розв’язки 
1 2,x x  та 3x , подані у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Розв’язок  1F x   2F x   3F x  

 1 2730,89; 1736,51; 2171,47; 2211,73; 3649,41; 500
T

x   13000 30021,36 12059,57 

 2 200; 2666,67; 400; 2000; 3000; 4733,33
T

x   13000 37170 15000 

 3 200; 500; 400; 2000; 3000; 500
T

x   6600 11625 4275 
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Для порівняння та аналізу триманих розв’язків у таблиці 1, 

крім  1

1F x ,  2

2F x  та  3

3F x , обчислені також значення  1

2F x , 

 1

3F x  і т.д. 

Використовуючи метод вагових коефіцієнтів і враховуючи, що 

найважливішим для виробника є прибуток від реалізації, а найменш 

важливим – обсяг виготовленої продукції, побудовано узагальнену 

функцію        4 1 2 30,2 0,5 0,3F x F x F x F x       та знайдено 

розв’язок поставленої задачі з даною цільовою функцією 

 4 200; 2666,67; 400; 2000; 3000; 4733,33
T

x  , що збігається з 2x . 

Використовуючи метод пріоритетів і враховуючи, що 

максимальне зниження обсягу виготовленої продукції не повинно 

перевищувати 10%, максимальне зниження доходу – 15%, почергово 

розв’язано задачі з однією цільовою функцією, починаючи з функції 

 1F x  і завершуючи функцією  3F x , знайдено розв’язок 

 5 200 6045,76 400 2000 3000 1354,24
T

x  , для якого 

загальний обсяг виготовленої продукції  5

1 13000F x   шт., прибуток 

від реалізації виготовленої продукції  5

2 37170F x   грн, а витрати 

на виготовлення продукції  5

2 5000F x   грн. 

Таким чином, методи вагових коефіцієнтів і пріоритетів є 

різними за своєю природою і в загальному випадку дають розв’язки, 

що не збігаються між собою. Разом з тим не можна стверджувати, що 

один із методів є кращим за інші, оскільки вони призначені для 

розв’язування задач з різними перевагами в процесі прийняття 

рішень. 
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ПРО ОДНУ МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ 

 

У даній роботі досліджується одна досить ідеальна модель 

діяльності банківської установи щодо можливості отримання 

прибутку. Як відомо, на величину прибутку банку вливає або різниця 

між кількістю клієнтів, які вносять депозити, і кількістю клієнтів, які 

беруть кредити, або через різницю кредитних і депозитних 

процентних ставок, або обидва фактори одночасно. Ми обмежилися 

розглядом того випадку, коли прибуток зумовлений лише різницею 

клієнтів і за однакових інших умов щодо депозитів і кредитів. В 

основу наших міркувань та розрахунків покладена аналогія між 

досліджуваною системою і фізичною моделлю ідеального магнетика. 

Ми спробували перенести добре розроблені та апробовані методи 

дослідження ідеального магнетика, оскільки ці методи дають добре 

якісне узгодження з практикою. Нагадаємо, що під моделлю 

ідеального магнетика у фізиці розуміють сукупність невзаємодіючих 

однакової величини магнетиків, які можуть мати лише дві просторові 

орієнтації – вздовж зовнішнього поля та в протилежному напрямі. В 

нашому випадку – це сукупність незалежних клієнтів, кожний з яких 

вносить депозит або бере кредит рівних грошових величин.  

Розглянемо банківську установу як сукупність N  незалежних 

клієнтів. Нехай кожний клієнт вкладає депозит або отримує кредит. 

Для простоти подальших розрахунків будемо вважати, по-перше, що 

кожен клієнт вносить або отримує однакову суму грошей, по-друге, 

депозитні і кредитні процентні ставки однакові, а це означає, що 

величини відсоткових грошей будуть однакові як і у випадку 

кредиту, так і у випадку депозиту. Середній прибуток банківської 

установи за таких припущень буде повністю визначатися різницею 

між середньою кількістю клієнтів, які вносять депозити, і кількістю 

клієнтів, які отримують кредити. Позначимо через 1N  – число 

клієнтів, які внесли депозити, а через 2N  – число клієнтів, які 

отримали кредити. Зрозуміло, що є умова 1 2N N N  . Позначимо 



 286 

через 1p  – ймовірність того, що клієнт вніс депозит, а через  

2p  – ймовірність того, що клієнт взяв кредит, при чому 1 2 1p p  . 

Остання умова означає, що клієнт одну з двох банківських операцій 

обов’язково здійснив. 

Середній прибуток (збиток) банківської установи 

1 1 2 1 1( ) (2 ),M A N N A N N     

За аналогією з фізикою магнетиків будемо вважати, що 

ймовірності 
1p  і 

2p  задають формулами: 1 2 1, 1
2 2

e e
p p p

ch ch

 

 



    

1 2 1, 1
2 2

e e
p p p

ch ch

 

 



    , де 0kA
F

  , 0А  – початкова величина депозиту 

(або кредиту), k  – депозитна (кредитна) ставка, F  – 

«працездатність» банківської установи, яка несе інформацію про її 

здатність сприймати інформацію від зовнішнього середовища 

(резервуара). Ця величина залежить від загальної зовнішньої 

політичної, економічної та фінансової ситуації як у державі в так і в 

галузі зокрема. 

В роботі знайдена функція розподілу ймовірності того, що із N 

клієнтів N1 є клієнтами – депозитерами: 
1

1 1

(2 )

1

1 1 1 1

! !
( ) (1 ) .

! ( )! ! ( )! ( 2 )

N N
N N N

N

N N e
w N p p

N N N N N N ch






  

 
 

З точки зору практики цікавим є випадок, коли 1  . Цей 

випадок реалізується тоді, коли відносно низька процентна ставка і 

відносно висока неорганізованість роботи банківської установи або 

відносно високий ступінь невизначеності споживача у своїх 

інтересах. Для такого випадку функція густини розподілу 

ймовірності щодо прибутку M  навколо середнього значення M  

набуває гауссівського вигляду: 

2
21

2 2

1 1

(
( ) exp .

2 2

M N A thch
w M ch

N A N A






 
  

 
 

У роботі показано, за яких умов банківська установа може мати 

максимальний прибуток і за яких прибуток дорівнюватиме нулю. 
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