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ECONOMIC SECURITY THREATS AND THEIR
AMPLIFICATION IN THE GLOBALIZATION PROCESS
Economic security, in its essence, is aimed at ensuring
conditions for maintaining economic activity in normal parameters
and countering of numerous types of attacks of the most important
are as follows: financial fraud strategic dependencies, cyber-crime,
industrial espionage, corruption, underground economy.
To be noted that the analytical approach will not leave
unknown society risk theory, developed in the early 1980s, and in the
1990s. Being one of the most recent theories is at the same time one
of the most challenging. The German sociologist, Ulrich Beck is the
father of this theory, which holds that because of their complexity
and the rapid development of contemporary society (the society),
becomes a generator of security risks.
Therefore, contemporary society is exposed to unprecedented
threats. Threats are political (civil wars, ethnic conflicts and
religious), economic (economic crises, unemployment, poverty),
environmental threats (industrial accidents, pollution), societal (order
beating identity, affecting the public, corruption, traffic of goods and
people, terrorism) [1].
The factors that threaten the economic security of a State and
its population are both external in origin, as well as internal in origin.
We note that, as a result of external factors and internal, we can get
in to a situation in which economic security will have the national
security role, as this will depend on the State's position in the global
economy. In a period in which global competition is increasing, the
process of globalization as a factor encouraging this economic
struggle, we think that its the time to analyze the threats that can
appear.
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In general, the concept of the threat is a nucleus in the
explanation of economic security. In the literature, threats are ranked
according to their occurrence field, namely: economic threats, social,
legal, political, military, criminal, environmental, technical and
scientific information, etc. The complexity of economic security
merges all of these areas, as the interdependence between these areas
is more than just close and their research in General can offer a broad
and comprehensive approach.
A different approach to economic security threats in the
modern world is the analysis of the effects that these have on the
whole world economy. In the opinion of Lavinia Florea - Romanian
economist and journalist, of the most significant threats are
distinguished:
• Poverty
• Unemployment
• Financial crises
• Lack of economic competitiveness
• Insufficient social protection
• Relocations and externalizations [2].
A new security environment has been outlined, at global level,
by a broad redefinition of international relations, with implications
for economic security to all States. In Europe, this process has as the
main positive result of a substantial reduction in the risk of major
confrontations. The increasing interdependence of States, stimulated
by the scientific and technical revolution, has created a system of
mutual dependency and, at the same time, an intensification of
interactions between States of enormous magnitude. This
interdependency generates international concern resolving which can
no longer be tackled only globally.
References:
1. Cristian Troncotă „Studii de securitate”, Universitatea „Lucian
Blaga” Sibiu, 2008, p. 10
2. Lavinia Florea „Globalizarea şi securitatea economică”, Iași,
ed. Lumen, 2007, p.39
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DESIGN OF ECO-ECONOMIC SYSTEMS WITH
LINEAR FUNCTION OF ECONOMIC BEHAVIOR
Investigation of ecological, economic and socio-ecologicaleconomic systems belongs to pressing and priority fields of modern
science. The methods of economic-mathematical modeling and
advanced computer and information technology play a special role in
this producing.
The history of human activity reveals many complex and
multifaceted processes of interaction of socio-economic and natural
systems, which at times reached alarming levels due to
anthropogenic impacts on the environment. In most cases this effect
is negative and leads to increased pollution or environmental crises at
regional or even global scale. The critical state of these problems led
to public and scientific activity most conscious of humanity as
enhanced control over the processes of nature and environmental
pollution provoked by human activity. The urgency of these issues, a
conference of the United Nations Environment Programme was held
in 1992. It adopted «Agenda for the XXI century». The main content
of this program is associated with the construction of a steady
economy (sustainable) development that occurs in a socioecological-economic balance and plays capabilities of the human
society and nature harmonious coexistence [1,2].
The given work is devoted to developing the economy models
greening. The two-sector models of eco-economic dynamics are
proposed, taking into account the production of aggregate social
product (sector A) and utilization of hazardous wastes (sector B).
The subjects of ecological and economic processes in these models
are the social group of people receiving pensions, salaries and
income from their business thus, the economic structure of a society
is represented by the following groups of citizens: non-working
pensioners, retirees working in the sector A, working retired in the
5

sector B, workers of non-retirement age – sector A, employees in the
sector B of non-retirement age, owners of business and institutions –
sector A, owners of business and institutions – sector B. All figures
of a model are dynamic variables and they form the phase space in
which we study the motion of the investiguted of eco-economic
system.
The basic assumption for the formalization of the dynamics of
each of the variables, namely, savings of a single representative from
each of the groups, the unit price of aggregate social product, tariff
for waste disposal unit and the amount of pollution is the assumption
that the growth of each of these variables at a certain point of time is
directly proportional (perhaps with some coefficient) with respect to
the difference between total revenue and total costs, supply and
demand or a volume of created and destroyed pollution. The
definition of these components in the dynamic equations is carried
out by means of the so-called economic behavior functions.
The proposed two-sector models belong to the class of
differential patterns of economic dynamics, so they can be solved
using numerical methods known from the theory of differential
equations, and by means of computer experiments with the models –
set of solutions based on their basic patterns and tendency in the
investigated real eco-economic systems based on the processes of
eco-economic interactions at various levels of aggregation. It should
be noted that the level of aggregation corresponds to parameterize
models which is a separate and independent urgent task successful
solution of which ensures the adequacy of the constructed models.
All the results and their improvement can be used in the relevant
decision support system for the purpose of the economy greening.
References:
1. Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі
сталого розвитку : [монографія] / І. М. Ляшенко. – К. : Вища школа,
1999. – 236 с.
2. Онищенко І. М. Моделювання еколого-економічної взаємодії
в процесі виконання рішень Кіотського протоколу : [монографія] /
І. М. Онищенко. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 398 с.
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PROJECT AUDIT IN AUTOMATION SYSTEMS FOR
DOCUMENT MANAGEMENT
In the modern world most companies, organizations and even
government agencies are dealing with huge data flows. All of them
need to involve a lot of resources to work with numerous documents.
The disadvantages of working with paper documents are [1]:
 Lack of storage space;
 Prone to damage;
 Inefficient document transportation;
 Supply costs;
 Poor environmental credentials.
In an era of development of information technology many
automation systems for document management have appeared. These
applications reduce deficiencies of paper document flow. According
to various types of institutions there are different Document
Management Software Systems. Most of them are flexible and easily
integrate into system. The prices of Document Management
Software are different too. There are even free software.
Unfortunately, there are only few companies and organizations
which use an electronic document flow in their work. Most of
government agencies, such as security forces, the mayor's office, the
courts, schools and others, duplicate paper and electronic document
flow. The main reason of bad implementation of Document
Automation System is poor project management during all project
life cycle. To avoid this problem stakeholders can use project audit.
Auditing is defined as a systematic and independent
examination of data, statements, records, operations and
performances of an enterprise for a stated purpose. As a result of an
audit, stakeholders may effectively evaluate and improve the
effectiveness of risk management, control, and the governance
process over the subject manner. The project audit is the process of
7

verification of the extent to which the project realization complied
with the rules and principles of project management for the concrete
project. This process has its own properties, types, methods, phases
and area.
According to the specifics of the project it is determined which
audit will be used: external or internal. A project audit consists of
three phases:
 Phase 1: Success Criteria and Questionnaire Development.
 Phase 2: In-depth Research.
 Phase 3: Report Development.
Each of these phases has its own rules and standards for their
executing. Also, each project is divided into project areas and stages.
This division helps to analyze all steps during project life cycle.
There are 11 audit areas:
1. Project organization;
2. Integration management;
3. Content and scope management;
4. Time management;
5. Cost management;
6. Quality and test management;
7. Human resources management;
8. Communication management;
9. Project reporting;
10. Risk management;
11. Procurement management.
The process of implementation of an automation system for
document management is very complex. To avoid failure of the
project it is important to use the project audit. This process should
identify weaknesses and recommend the best solution. People often
perceive audit as "unwanted check" of their work. It is a very big
mistake, because in reality it should help to make the project better and
more successful.
References:
1. Michael Stanleigh 2010 PMO Global Study: How a Project
Management Office Can Improve Organizational Effectiveness /
M. Stanleigh
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RAISING REGIONAL COMPETITIVENESS BY DIRECT
AND INDIRECT SME SUPPORT IN THE INNER AND
EXTERNAL BORDER REGIONS OF THE EUROPEAN
UNION
My research is based on the planned results of economic
environmental assessments on European border regions, which usually
find a correlation between regional development and regional SME density.
There are several current and planned cross border initiatives of both the
European Commission and the member state’s governments aiming
to enhance competitiveness of SMEs along the inner and outer frontiers.
“A key economic issue is whether poor countries or regions
tend to grow faster than rich ones: are there automatic forces that
lead to convergence over time in the levels of per capita income and
product?” [Barro, R.J. – Sala-iMartin, X. (1992] is a classical question
related to research of convergence between regions and it is given a
special light, when we take cross-border regions in consideration. As we
see from several existing border region background analyses
available, also borders inside the European Union have a disintegrating
effect even after accession to the Schengen aquis. By the Regional
Background Analysis of the Hungary-Slovakia Border Region [CESCICentire-HBF, 2014] there are no regions of Slovakia having similar
development paths to the Hungarian counties, the relation is negative.
This is based on two conventional methods: autocorrelation to examine
spatial co-movement of social phenomenon, and β [beta] convergence
as the index of spatial disparity. My aim is to extend this kind of
research to other border regions, including the research of the role of
SMEs of regional development and in cross-border economic relations.
When we focus on the role of SMEs in cross-border regions its
worth to take another distinction into account besides SME density: to
research on the percentage of necessity and opportunity entrepreneurs
in the region. This gives an extra light on the basics of development.
[J.Brünjes & J.R. Diez (2012)] A significant relationship between
national levels of opportunity entrepreneurship and their projected
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economic growth can be found, however the high number of necessity
entrepreneurs doesn’t ensure a regional growth. [e.g. Z.J.Ács,
A.Varga (2005)]
The topic’s relevance is along the current planning of national
and cross border operational programs of the European Commission
for the 2014-2020 planning period, along with the parallel starting of
planning for the 2020+ period after 2015. The research would like to
serve as a background material for further planning in the current and
future member states of the European Union.
The conceptual framework will be based on research of current
European literature on the impact of SME development schemes of
factual regional development based on measurable output indicators
of the past programming periods in the EU.
The planned results of the research will aim to find the best
indicated actions and measures, which will contribute to creating new
regional cooperative development schemes in European border regions
by SME support. The results will be based on case studies of the
following current projects:
1.1 Direct SME support using the “PP Light” Scheme in the
Hungarian- Slovakian border region in the 2014-2020 period and it’s
connection to Slovak and Hungarian national development programs.
1.2 Geography bound Economic development in the Nordic
region: Impacts on local economy of the Kolartic ENPI CBC.
1.3 Building economic partnership with future member
states: Outer Frontier projects with Moldova and Ukraine.
References:
1. Robert J. Barro – Xavier Sala-i-Martin (1992): Convergence.
Journal of Political Economy 100(2): 223-251.
2. CESCI-Centire-HBF (2014): Hungary-Slovakia Border Region
Regional Background Analysis, ERDF/Hungary-Slovakia CBC Programme
2007-2013
3. Jürgen Brünjes & Javier Revilla Diez (2012) “Recession push”
and “prosperity pull” entrepreneurship in a rural developing context,
Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal,
DOI:10.1080/08985626.2012.710267
4. Zoltán J. Ács, and Attila Varga (2005). "Entrepreneurship,
Agglomeration and Technological Change", Small Business Economics
24(3): 323-334.
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THE DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM
PROTOTYPE FOR RISK ANALYSIS OF BANKRUPTCY
WITHIN COMPANIES
Why do business failures when all financial indicators seem to
be situated within the normal limits continues to be the preoccupation
of specialist from several fields: economics, statistics, accounting,
insolvency practitioners, IT specialist etc. The purpose of our study
is to support managers by developing a system which could warn them
whenever the business is not doing well, or, in other words, when the
bankruptcy risk is present. Our solution is based on a prototype
developed under ExsysCorvid which could be easily integrated in the
current accounting program of each company interested in using it.
In order to achieve our goal, we used 5 models for analyzing
the risk of bankruptcy: Altman model, Conan & Holder model,
Balances of the Central Bank of France model, French Commercial
Credit method and credit-men method. We preferred choosing
multiple models developed for bankruptcy prediction in order to
obtain more accurate data regarding the financial situation for the
companies which could benefit from the prototype developed.
Basically, the construction of the prototype has implied the
following steps:
1. Setting our goals: analyzing the bankruptcy risk within
companies using the models and the methods mentioned before. This
phase consisted in establishing several goals, like “Bankruptcy in one
year”; “Bankruptcy probability of 50%”, “Incertitude zone” etc.
2. Setting the question which would be displayed for the user
when using the prototype: Question no. 1: “Do you wish to analyze
the bankruptcy risk?” with two possible answers “Yes” and “No”;
Question No. 2 “Which model would you like to use?” with several
possible answers: “Altman model”, “Conan & Holder model”,
“Balances of the Central Bank of France model”, “French
Commercial Credit method” and “credit-men method”.
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3. Defining the variables, phase in which we took every
variable identified in the bankruptcy models and defined them.
4. Establishing working parameters where we used the
working method with certainty factors, an integer from 0 to 10.
5. Defining the rules, stage in which we actually wrote the rules
for each of the models used in the prototype. An example of a rule is:
IF:
Do you wish to analyze the risk of bankruptcy? Yes
AND: Which model do you want to use in your analysis?
Conan & Holder model
AND:
((0.24*({RBE}/{DT}))+(0.22*({CP}/{PT}))+(0.16*({DP}/{AT}))(0.78*({ChF]/{CA}))-(0.10*({ChP}/{VA1}))=0.164
THEN:
Insolvency probability 10%: Confidence = 10
After the final stage, rules definition, we used the prototype by
introducing financial indicators from Romanian companies listed on
the Bucharest Stock Exchange. The results obtained showed that
several of the companies tested have a significant probability (more
than 50%) to go bankrupt in one year (according to the models used
in the prototype. Although at first glance the financial indicators
analyzed seemed to be normal, when combined in the bankruptcy
models the results indicate a total different situation. In this respect,
the prototype developed under ExsysCorvid has proven to be useful
for offering a faster and bigger picture for the financial state of a
company comparing to the separate analysis of each model by hand
on paper or in other programs. From this point of view, we consider
the adoption of expert systems in accounting, financial analysis and
other adjacent fields a real support for decision-making and reducing
the use of resources (financial, material, human etc.)
References:
1. Durkin J. (2004), Expert Systems. Design and Development,
Macmillan, Pub. Co., New York
2. Mates D., Iancu E., Bostan I., Grosu V. (2010), Expert System
Models in the Companies’ Financial and Accounting Domain, Journal of
Computing,
Vol.
2,
Issue
1,
ISSN
2151-9617,
https://sites.google.com/site/journalofcomputing/
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THE IMPACT OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON THE
MARKET VALUE OF SHARES
Mergers and acquisitions are ways used by banks to improve
their profitability and to obtain other advantages. The purpose of this
study is to analyze the impact of mergers and acquisitions on the
performance of the bidder bank. For this study, I have chosen to
research the impact of 7 acquisitions and mergers of Erste Group
during 2000-2011, considering the target bank is from Central and
Eastern Europe. The recession has shown that banks can continue to
expand, especially due to niches found in the countries of Central
and Eastern Europe, thus playing a stabilizing role in the region.
Using the event study methodology, the result of the study shows
that a merger or an acquisition does not improves the value market of
the shares of the bidder bank.
The data used for the econometric analysis are: the daily
market price shares of Erste Group, shares listed on the Vienna Stock
Exchange and ATX, the market index. The data used is taken from
the official site of Vienna Stock Exchange and Erste Group and the
period analyzed is 02.01.1998-04.05.2012.
Purpose of the Chow Breakpoint Test is to see if there are
significant differences in the equations estimated by dividing the
sample into at least two sub-samples, the only condition being that
the number of observations must be greater than the number of
coefficients of the equation, so the equation can be estimated using
each subsample. A significant difference indicates a structural
change in the relationship.
The representation of the relationship between the return of
shares and the return of the market index is, as shown in Equation (1).
Equation (1): LEST = -0.007300632838 + 1.435948231*LATX,
where LEST is the logarithmic returns for the shares of Erste Group.
For each of the seven acquisitions we have mentioned earlier, I
use the Chow Breakpoint Test to see which of the data when the
13

bank has completed the acquisition influenced the relationship
between the return of shares of Erste Group and the return of the
market index.
Chow Breakpoint Test has the following hypotheses:
H0: There is no difference between the two periods
H1: There are differences between the two periods
If prob.> 0.05 H0 is accepted
The result for each other dates was the same, that the
acquisition or the merger has changed the relationship between the
two returns; the return action belonging to Erste Bank did not follow
a normal development in line with market trends in profitability
index.
For each of the seven mergers and acquisitions we will
determine the regression equation which finds a connection between
the return of shares of Erste Group and the return of ATX, the market
index of Vienna Stock Exchange.
We will know determine if on the interval (-5, +5), where 0 is
the date of purchase was obtained a return higher than it was
expected, the purpose is to see if the purchase adds value to the
market price of bank shares.
The abnormal return are also positive and negative, and for all
the seven mergers and acquisition that Erste Group was involved, the
abnormal return is between -2.65 and 2.15, that means there is not a
significant change in the value market of shares in the days before
and after the process.
The analysis of the impact of the announcement regarding the
acquisition on the market value of the shares of the buying banks by
using an event study shows the fact that in each of the 7 cases the
initial hypothesis that there are no abnormal rates of return of the
shares cannot be rejected, so the acquisitions do not determine
significant changes on the market value of the bidder banks.
References:
1. Brown, S.; Warner, J., (1985), Using daily returns, The Case of
event Studies, Journal of Financial economics No. 14, 3-31.
2. Cocris, V., ANDRIEŞ, A.(2011) The impact of mergers and
acquisitions on banking performance, REVIEW OF ECONOMIC AND
BUSINESS STUDIES, Volume 4, Issue 1, p. 79-92.
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BANKRUPTCY PREDICTION MODELS REVIEW
Most financial failure models are single-period models. They
are estimated using variables (mostly financial ratios) collected at
time t, and their accuracy is measured at time t+1. Since Altman's
seminal work a large number of models have been designed in such a
way. These models have come in for much criticism, mainly from a
statistical point of view. Problems such as the ways variables or
samples are selected, the influence of exogenous variables on model
accuracy, the assumptions required by some methods, and the ways
model accuracy is assessed have been highlighted.
However, the approach to failure at the root of these models is
also a legitimate target of criticism. First, models assume that the
length of the period during which a firm has been exposed to a risk of
failure has no influence on its probability of failure, because they do
not take into account the history of the company. So the probability
of failure does not depend on the age of the company. However, this
assumption does not necessarily hold, as age is a major cause of
failure.
Second, models assume that failure is the result of a sudden
event, as their forecasting timeframe does not usually exceed 1 year.
But companies may show signs of relative weakness many years
before they fail. They may survive in the face of evidence that
suggests they might not.
Third, models do not take into account the diversity of paths to
terminal failure, some of which can be more chaotic or more gradual
than others. Nevertheless, depending on the trajectory taken by the
firm or on the way a company moves down a given trajectory, its
horizon and its probability of failure may change considerably.
Because models fail to account for these factors, their
forecasting ability is reduced. Indeed, their accuracy will depend
heavily on the frequency of each distinctive path in the sample used
to estimate them. If firms in the terminal phase of failure are used to
design a model, it will perform poorly with firms in an earlier phase.
15

Some authors have mentioned that incorporating a time
dimension into a model is an efficient way to improve its accuracy.
Edmister speculated that measures of variation over several years of
financial ratios might be relevant variables to predict corporate
failure. To test this hypothesis, he first selected a set of nineteen
ratios and added to this set a three-year trend (measured using upand down-trend dummies) and a three-year average of each ratio. He
then used an automatic search procedure to select the best of the
variables and found that the measures representing variation of ratios
were among the best predictors. Unfortunately, as he did not
compare the results achieved with a model that includes measures of
variation and those of another that might have been estimated
without such variables, his research does not demonstrate whether
data measured over time improve model accuracy. This hypothesis
was finally examined by Dambolena and Khoury, as well as by Betts
and Belhoul. Both studies show that a model using variation of ratios
calculated over time performed better than a model including only
single-year ratios, up to five years before failure. However, this
improvement is not sufficient to stabilize model accuracy over time.
In fact, the correct prediction rates calculated one year before failure
are far better than those calculated between three and five years
before failure. Pompe and Bilderbeek also examined this issue but
used financial ratios alone. They too failed to obtain stable results
over time.
There is a consensus, then, that considering the nature of
failure and its historical dimension will increase the reliability of the
model. However, for the moment research has failed to stabilize
model accuracy over time. For this reason, was decided to study this
issue, though not in the same way as previous research. Instead of
using financial indicators measured over several years to design a
model, was chosen to build a typology of failure paths and to use
these paths as a prediction model. Our research builds on that of
Laitinen, who considered that the performance of a model depends
on its ability to represent the trajectories companies are likely to take
in the real world. Kohonen maps were used to estimate trajectories,
and their performance was then compared to that of traditional
models at horizons of one, two, and three years.
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SOME METHODOLOGICAL ASPECTS OF
ECONOMIC CRISIS
Sustainable development of society requires the timely
identification of circumstances that lead to economic crises. This
makes it necessary to create an adequate theoretical framework that
would allow us to understand regularity of crisis occurrence, reveal
the essence of social and economic crises, highlight the objective and
subjective reasons for intensification of contradictions, causing the
crises of various sizes - from the bankruptcy of individual companies
to the global depression of the world economy. Relevance of this
task is increased even more in an environment where the
contemporary theory - philosophical or/and economical, lacks
fundamental methodological developments revealing the causes of
socio-economic crises and ways out of them, in particular the
development of the economy in conditions of crisis. Guided by these
considerations, we will try to analyze the content of some related to
our topic categories, in particular, the category “crisis”, “economic
crisis”, “economic contradictions”, “inflation” and others.
From the perspective of the crisis there is a certain state of
society characterized by deep contradictions in the various spheres of
social life, the decline and degradation of culture - both material and
spiritual. In economics, this finds expression, for example, in decline
in production, rising inflation, increasing unemployment,
deterioration of the well-being of people; in the spiritual sphere - the
destruction of traditional moral and religious foundations of human
life, in the political sphere - a crisis of power, etc.
Crises in society are the result of improper relationship of man
to objective reality, in particular, its irresponsible attitude towards
nature and other people. Not accidentally, Max Weber saw the main
cause of the crisis of industrial society in that it is based on the
willingness of people to dominate over nature and over other people.
A form of expression of this crisis, related to appearance of
global problems is techno-centrism of industrial civilization. Work
17

for and on the market, mass production, profit maximization and the
associated constant desire to dominate over nature by improving
techniques and technology are the most important economic values,
priority areas of industrial society. However, it, according to Oswald
Spengler, spiritual activity dies (deadens) and suppressed by
material-technical forms.
It should be noted that the close relationship of the economy
and other spheres of society determines the complexity of the
structure of the economic crisis and somewhat complicates the
distinction of the crisis on economic and not economic.
In fact, unemployment as a result of production cuts - a purely
economic phenomenon, is both an economic category, and the
category of sociology. Similarly, the power crisis as a political
phenomenon reflects the clash of socio - economic interests of
different social groups, parties. A technological crisis is the result of
the interaction of economic and scientific-technical factors. There are
points of contact between economic crises with the environmental
crisis, the crisis in psychology and others.
The above-mentioned points indicate that the analysis of the
economic crisis must be based on a broad interpretation of this
economic category in the context of the whole system of social
relations.
Speaking about the economic crisis, we must emphasize its
connection with certain contradictions of socio-economic nature, not
identifying, of course, with each other. Contradictions, as well
emphasizes Nurmahanova, constantly present in production economic relations, contributing to their development, while the
crises are periodical at certain intervals of time and space. The
economic crisis as a category with a multifaceted, rich content
involves the allocation of objective and subjective factors of
occurrence of the phenomenon reflected by it. Objective factors, that
is, external factors are most connected with macroeconomic
processes.
The category of "economic crisis" is inseparably connected
with the category of "inflation." Under inflation is currently defined
as "overflow of the channels of circulation of money supply beyond
the needs of trade, which causes devaluation of the currency and,
accordingly, increase in prices". Structural world crises (raw
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materials, energy), accompanied by repeated increases in oil prices,
raw materials, excessive military spending, unjustified wage
increases and others can cause inflation. Growth and inflation rates
depend on the particular circumstances in the economy.
The most important characteristic of the economic crisis is its
intensity - the depth and duration. In the existing literature can be
traced considerable divergence of views of experts on the subject.
Some researchers suggest a purely quantitative characteristics of the
intensity of the crisis: the level of decline in production, the decline
in GDP, other indicators of rising unemployment, deteriorating
quality of life.
The approach of American economists to the problem is very
peculiar and interesting. They reveal the intensity of the economic political crisis with the help of terms recession (short term
downtrend), depression (GDP decline of about 12-18 months) and
the Great Depression (deep crisis of the entire economic system, for
3-4 years or more).
Thus, the analysis of the category "economic crisis" shows
that it is a fundamental economic category, reflecting the sharp
aggravation of contradictions in the socio-economic system, leading
to reduced production, the emergence of negative social
consequences (deterioration of quality of life, rising unemployment,
etc.), and that the causes of the economic crisis are complex.
Inclusion of these and other characteristics of the economic
crisis, in my opinion, allows timely and correctly identify the anticrisis measures, more effectively implement social and economic
reforms to ensure sustainable economic growth.
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THE ECONOMIC INPUT-OUTPUT LIFE CYCLE
ASSESSMENT METHODOLOGY
The Economic Input-Output Life Cycle Assessment (EIOLCA) method estimates the materials and energy resources required
for, and the environmental emissions resulting from, activities in our
economy. EIO-LCA is a input/output life cycle analysis tool
produced by the Green Design Institute at Carnegie Mellon
University. Certain EIO-LCA models (including a 2002 model of the
US economy) are available free of charge via the Internet [1].
While EIO-LCA is a life cycle analysis tool, it operates very
differently than "traditional", process LCAs. While process LCAs are
typically denominated in terms of mass, following the flows of
materials through a supply chain and associated industrial processes,
input-output LCAs are denominated in terms of dollars, following
the flow of money through the economy. For example, when a
consumer spends $20,000 on a car, some of that money flows the
first-tier suppliers, makers of engines, tires, radios, etc. In turn, some
of that money flows to second tier suppliers (the engine maker
purchases steel, spark plugs, etc.). Some of that money flows to third
tier suppliers (the steel maker purchases iron ore), and so on.
Economic input-output data (typically drawn from the US Economic
Census) mathematically portrays all of the inter-industry relationships
that result from consumption. EIO-LCA combines this economic
information with estimates of the emissions associated with production
(emissions per dollar) in each of the different sectors of the economy.
Let us consider Leontief model in form [2]:
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normalized IO matrix.
The solution of (1)-(2) indicates that knowing only the final
demand from each sector y and the normalized IO matrix A, one can
calculate the total implied production x from each sector of the economy.
If data are available on a particular emissions release (or other attribute
of interest) from each sector of the economy, then a matrix R can be
compiled to represent various releases (columns) per $ output from
each sector (rows). Total additional emissions b associated with
additional final demand of y can then be calculated as:

b  RT x  RT  I  A y .
(3)
If we have have estimates for valuation of externality costs
associated with each item in b (or, alternatively, if weighting coefficients
are available that represent the relative importance of each item in b,
using ecological indicators, for example) then the externality costs
(or weights) per unit of releases could be compiled into a vector m in
order to calculate the scalar "environmental impact metric" m:
1
m  mT b  mT RT x  mT RT  I  A y
(4)
Generally there is wide uncertainty associated with estimates
m, so such aggregation should be done only with care, including
sensitivity analysis. Typically, researchers examine specific elements
of b rather than attempting to aggregate.
The big picture result is that by collecting data on average
economic sector transactions A and average sector emissions R, it is
possible to make quick predictions about the full supply chain
emissions associated with a product of interest by representing the
product as marginal changes in production from relevant sectors y.
1
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UKRAINIAN IT INDUSTRY ANALYSIS
Since the year 2000 Ukraine has been a leading player in the software
development space, and has been ranked at the top of IT outsourcing
service providers in the global market. More and more companies come
to Ukraine selecting it as a preferred destination for their R&D
offices. Strong engineering education, popularity of engineering
professions among the youth, and rich history of the software development
industry make Ukraine one of the most attractive Europe destinations
for the IT outsourcing and software development businesses [1].
According to free analysis (PMR, 2013) Russia has the biggest
IT market from amongst all the CEE and CIS countries: in 2012 the
market accounted for almost 50% of regional IT market sales. By
contrast, the Romanian market in 2012 created little more than 3% of
the market value represented by the analysed countries of CEE and
CIS. In 2012, the IT market in Poland, considered to be the secondlargest market among these CEE and CIS countries, amounted to
20% of regional IT market sales. Despite the country’s huge population,
Ukraine’s market value only reached about 4% of the total. The
Czech Republic, by contrast, is doing pretty well: its population
(almost five times smaller than that of Ukraine) accounted for a share
valued at almost 12% of the total analysed market [2].
The IT market structure in Ukraine is dominated by the hardware
market, whose market share is more than 77%, followed by IT service’s
market share of more than 13.5%, and the software market’s market
share of more than 9%. Other countries have similar market
structures: the hardware market has the highest market share of more
than 40%; the software market share accounts for around 20%; IT
services maintains a market share of approximately 30-40% [2].
Ukraine have in the past 10 years seen huge growth in the IT
industry. Previously, the main driver have been the outsourcing industry
and this industry will probably also be the main driver in job the next
10 years. Ukraine is competing quite successfully with India, China,
Russia, and the Western Europe in IT outsourcing. In order to
maintain the planned growth rates and, more importantly, to expedite
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the growth, the authors of the Program plan to train more than
100,000 specialists in the next 5-7 years with the support from the
Government. It is necessary to modernize and upgrade the education
system, as well as the number of students based on the market needs.
For Ukraine nowadays, the tasks of the economic growth,
increasing of production quality and competitiveness, becoming a
member of the world market are most topical. The solution of these
tasks without the increase of the quality management and automation
of all spheres of economy (state bodies of management, different
enterprises and small businesses) is impossible [3].
The major problem is non-stability of running business in Ukraine
which often results in the absence of real long term strategic plans of the
enterprise development. This is a real problem for the use of informational
technologies. The fact is that while the informational technology is in
use only to solve local tasks and improve some business processes, it
does not require the strategic approaches and fits completely the common
pattern of national enterprise management when its activities are planned
maximum for a year period. When an enterprise wants to implement
the ERP system in full scale and not for solving local tasks, then may arise
some problems. And the implementation of such a system is a constituent
of the business development strategy. If this factor is not taken into
consideration by the company the negative consequences are evident.
The only way out for this is to agree the strategic goal of the company
with the purposes of implementation of the informational system. In
any other case the purposes ERP system implementation will have a
declarative character, thus the project is doomed to be a failure.
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THE ROLE OF CROSS-BORDER PROJECTS IN
INTEGRATIONAL PROCESSES OF UKRAINE
The paper is devoted to study of the theoretical foundations of
European integration policy, development of euroregional
cooperation of border Ukrainian territories, to be relevant and
important scientific task in the context of the modern dynamic
development of European integration. It is found that cross-border
cooperation between Ukraine and the EU is extensive and flexible,
effective implementation of which will ensure the development of
close cooperation in the economic, social, environmental and cultural
spheres. The aim of the article is The aim of the paper is to see how
one the policy instruments (Cross-Border Cooperation within the
ENP) is adapted in Ukraine. This paper is based on a study
concerning cross-border cooperation projects as the European Union
and the Member States both have a primary interest in promoting.
Cross-border regions and it`s participating in integration processes
is one of the most important values of European integration of Ukraine.
Cross-border cooperation is now able to influence the structure
of Europe, bringing the idea of partnership of countries. Implementing
this idea, it is taking place cross-border combination of resources,
technology, labor and knowledge, greatly reducing external risks and
providing a basis for competitive development. This all is reinforced
by the formation of institutional cooperation with a clear organizational
structure and management, coordination of cooperation at the
governmental level and with the participation of communities.
Cross-border cooperation is among the economic processes rapidly
developing under the influence of international economic integration.
With the expansion and deepening of economic cooperation of the EU
member states, the border regions have become contact zones of
national economies. On the other hand, the complex process of European
integration and its enlargement had helped to draw attention to the
border regions as areas of international interaction (Zielinska, 2010).
The key direction of Ukraine's European integration strategy is
to strengthen the role of regional integration. The Strategy of
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Ukraine's integration into the European Union underlines: "The
practical implementation of the integration process is possible only if
the common European dimension of cooperation is complemented by
regional integration and deepening sectorial cooperation between Ukraine
and the EU. Regional integration provides the establishment and
deepening the direct contacts between different regions of the EU, its
candidates and Ukraine; their development identified in this Strategy
in order to transfer the main weight of the integration process from
central authorities to the regions, local government, local communities
and ultimate involvement of Ukrainian citizens" (Decree, 1998).
Thus, cross-border cooperation between Ukraine and the EU is
extensive and flexible, effective implementation of which will ensure
the development of close cooperation in the economic, social,
environmental and cultural spheres. It should be noted that the development
of these areas of cooperation, at the same time, promotes the convergence
of Ukrainian and European economy and further increase integration ties.
Due to the recent socio-economic indicators of Ukraine and its
arrears to the IMF, the prospect of joining the EU in the near future
is absent. While these are not always the deciding factors, the
convergence criteria are not always respected: Ukraine does not
match convergence criteria within EU intergration. Therefore, there
are a number of reforms, which the EU expects from Ukraine.
The key direction of Ukraine's European integration strategy is
to strengthen the role of regional integration. Due to its geopolitical
location, Ukraine has the opportunity to develop cross-border
cooperation with seven countries, four of which are members of the
European Union (Poland, Slovakia, Hungary and Romania). The
presence of a common border with EU creates additional incentives
and benefits for cross-border cooperation.
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PARAMETRS SIMULATION IN THE MODEL OF LEGAL
AND SHADOW ECONOMIES FUNCTIONING
On the current stage of development of Ukrainian economy we
can observe the extensive development of economic relations, covering
unlicensed, unregulated and illegal business activities. These
relationships are called shadow economy and make a significant impact
on all socio-economic processes taking place in society. The shadow
sector significantly influences all aspects of economic activity, political
and social life of each country. In such circumstances, the studies of
the interaction between legal and informal sector are actual.
To analyze the functioning patterns of shadow and legal
economies interaction the models described in [1, 2] are used. They
formalize functioning processes using system of differential
equations taking into account economic structure of society, price of
aggregate product and shadow economy rate. To find solutions of
these models the information system was developed. It includes a
core based on a MatLab functions and graphical user interface
designed using Microsoft Visual Studio 2012.
Constructed model of shadow and legal economies interaction
allows to plan experiments studying the dependence of the solutions
on the parameters. In this regard, a set of experiment management
programs and models, that are designed to establish the dependence
of solutions on the parameters included in the modeling equation,
were developed.
In order to find dependency of the model solutions on its
parameters upper and lower bounds for the values of parameters
were set and computational experiments were performed. The
computational experiment was to find solutions of the model
changing one parameter at fixed values of other parameters.
For a more detailed study of the dependence of the dynamics
of model solutions xi on the change of model parameters average
values were estimated and based on these averages discrete
functional dependence of the mean values of model solutions from
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each parameter was established. To simplify the analysis of the
dependence it was approximated by spline interpolation.
Significant impact on the economy has a rate of value added
tax. During short periods of time k2 causes unidirectional change in
savings of workers of the real sector and pensioners, working in the
real sector. In the long term, in these groups there are oppositely
directed changes (fig. 1). For employees working in the public
sector, there is an opposite effect: in the short term k2 growth leads
to a reduction in savings of the most vulnerable populations, and in
the long term k2 growth leads to an increase in savings.

а)
b)
Figure 1. The influence of value added tax rate k2 on the
dynamics of savings of workers of real sector and pensioners
working in the real sector
The solutions of the model shows that with the rate of value
added tax, which roughly corresponds to the real value in the studied
economy, the owner's savings begin quickly decrease. At the same
time the optimum rate is the rate of 14-16%, where the savings of
almost all groups reached its local maximum.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH
AND KNOWLEDGE ECONOMY INDICATORS
Economic growth is the increase in the market value of the
goods and services produced by an economy over time, the increase
in national income or gross national product. The economic growth
depends on many factors, including the development of the
knowledge and science. It is therefore important to know how
different factors affect the GDP per capita and therefore choose a
specific set of independent variables that can provide a better
analysis of this influence.
The analysis is carried out by using a Neural Tools Add-In for
Microsoft Excel. The empirical study based on a data of 32 European
countries (number of observations 424) based on statistics from 1996
to 2012 [1]. The components of Knowledge Economy were compiled
from [2, 3].
Table (1) shows the results of analysis of the factors affecting
the GDP per capita. The table values are presented in percentage, and
the sum of all values equal to 100%. The higher the value is the
greater impact variable has.
Table 1
The analysis of impacts of the knowledge economy
components on GDP per capita
Components of Knowledge Economy
Innovation System
Education and Human Resources
Information and Communication Technology
(ICT)
Economic and institutional regime
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Value
29,0488%
15,1556%
38,0784%
17,7171%

Analyzing the table, one of the advantages of using neural
networks is ability to analyze the impact of independent factors on
the predicted value (GDP per capita (current US$)).Analyzing the
results of constructed neural networks, the greatest impact on
predicted GDP per capita (current US$) has the component
Information and Communication Technology(38,0784%), in second
place – Innovation System (29,0488%).
On the other hand, to analyze the closeness between the
components of the knowledge economy and the GDP per capita the
correlation coefficients were calculated (Fig. 1).

Figure 1. The correlation coefficients
The table of correlation coefficients shows that between GDP
per capita and the component Information and Communication
Technology there is a close relationship (0,766555).
Thus, at present, the development of information and
communication knowledge sector is the particular relevance in the
study of the knowledge economy components and according to its
relationship with economic growth.
As a part of this approach, we can qualitatively and
quantitatively investigate the contribution of each indicator in the
corresponding component of the knowledge economy, build a model
of interaction and create forecasts, thus creating a system of
management of these indicators.
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STRATEGIC ANALYSIS AS METODOLOGICAL TOOL OF
ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR UNDER UNCERTAINTY
Modern enterprises operate in difficult conditions that are
characterized by increasing instability of the environment and the
complexity of internal business-processes. When significantly reduces
the duration of sustainable economic development stages, new
relationships between market participants appear, major economic
laws essence transforms, significantly increases the study relevance
of the uncertainty phenomenon.
The most common problems that prevent the efficient
functioning entities are: lack of effectiveness of strategic
management; availability of unfair competition and lack of effective
systems of protection against such competition; lack of transparent
and effective system of state regulation of the economy; reducing
playback and export-import capabilities of enterprises caused by
inefficient customs and fiscal policy; lack of motivation and
incentives for employees to increase their interest in the effective
implementation of strategies and more. All these factors lead to
uncertainty of the environment and contribute to the emergence of a
significant number of risks in the company at the present stage of
economic, political, social and cultural development. An adaptation
strategy of the enterprise to significant uncertainty is one of the
priority issues. Galbraith [1] defines uncertainty as the difference
between the amount of information required to perform a task and
the amount of information already possessed. The uncertainty of
economic environment characterized by at least three fundamentally
different types of displays, which are:
- the first, the most important economic patterns become
significantly unstable;
- the second, significantly reduced the stable stage of
development of economic systems;
- the third, new interdependencies and relationships between
economic stakeholders appear.
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As companies have to work in conditions of increasing
uncertainty, it causes increase of management efficiency, flexibility,
and adaptability. This strategic analysis in such circumstances has
become an effective tool in dealing with methodological problems of
enterprise behaviour under uncertainty. Strategic analysis must be
systematic, continuous and used as a management tool everyday.
Strategic analysis under uncertainty should be directed to:
1. Effectiveness estimating of the current strategy position.
2. Evaluation of strategic potential of the enterprise
accordance to its strategic objectives.
3. Forecast of enterprise’s indexes.
4. Study of enterprises competitive status.
5. An estimate forecast of environment.
6. The determination of uncertainty nature.
7. The ranking of uncertainties.
8. The adoption of the optimal strategy.
9. Research of alternatives to prepare strategic decisions under
uncertainty and validity of the reality of their implementation.
Determination of the enterprise behaviour and its further
development strategy under uncertainty requires in-depth analysis
not only of internal but also external environment. It is known that
the macro level includes all significant environmental factors to
which effect changes in the overall economy, demographic,
technological and political changes, legislation, competitive situation
and conditions of the industry.
The main objective of the analysis of the environment under
uncertainty is to establish limits, in which will operate the company;
identify possible favourable situations and threats examination of the
strengths and weaknesses of competitors, their directions; determine
the attractiveness of strategic business areas. Strategic analysis of the
impacts of the environment on the company gives it time to predict
the possible development of an action plan for contingencies,
development of strategies that will transform threat to any profitable
opportunities.
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АНАЛИЗ ФЛУКТУАЦИЙ МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ
ИНДЕКСОВ В ПРЕДКРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ
Существующие подходы к анализу фондовых рынков в
основном направлены на прогнозирование кризисных ситуаций.
Однако они не позволили предсказать кризис 2008 г. Это
свидетельствует о том, что в настоящее время нет эффективных
методов, способных указать на назревание нестабильной
ситуации. Поэтому продолжаются поиски новых подходов к
решению этой проблемы. Исследования направлены на
выявление предвестников негативной тенденции на рынках [1,
2, 3, 4]. В данной работе рассматривается оценка интенсивности
флуктуаций на основе R/S-анализа статистических рядов
мировых фондовых индексов в предкризисный период.
В свете гипотезы о фрактальных рынках [5]
интенсивность флуктуаций характеризует показатель Херста
H . Рассмотрим динамику этого показателя. На рис. 1
приведены значения показателя Херста для индексов разных
стран по ежедневным значениям на момент закрытия торгов за
период 2000-2013 гг.

Рис. 1. Динамика показателя Херста
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Из рисунка видно, что в предкризисные периоды
происходит снижение
значений показателя Херста, что
означает усиление флуктуаций на фондовых рынках. Кроме
того, для каждого индекса вычислена статистика Vn [5] для
классификации соответствующих статистических рядов данных.
В большинстве случаев вероятность того, что данные
представляют случайный ряд, равна 0,05−0,1, а в
предкризисные периоды эта вероятность увеличивается, то есть
фондовые индексы меняют свои свойства. Это свидетельствует
о том, что динамика рынков становится менее устойчивой и
более непредсказуемой.
Таким образом, можно констатировать, что в
предкризисный период меняется фрактальная размерность
пространства эмпирических данных, то есть меняется природа
изучаемого объекта. Размерность пространства может быть
индикатором-предвестником
негативной
тенденции
на
фондовом рынке.
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технологій та систем НАН України і МОН України
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Традиційні види економічної діяльності частково або
повністю
забезпечуються
мережею
Інтернет,
яка
перетворюється в глобальний світовий ринок та інфраструктуру
нової інформаційної економіки, створюючи умови для
економічного зростання, які необхідно враховувати і
використовувати при розробці стратегії розвитку національної
економіки. Промисловий сектор ІКТ, що включає в себе
інформаційні та телекомунікаційні послуги, виробництво
апаратного забезпечення і телекомунікаційного устаткування,
обчислювальної техніки і програмного забезпечення, відіграє
важливу і все зростаючу роль у глобальній економіці [1].
Розповсюджуються інноваційні напрямки розвитку ІКТ:
розвиток
інфоі
кібер-технологій,
впровадження
клієнтоорієнтованої моделі ведення бізнесу, оптимізація
власних бізнес-процесів.
Досить динамічний розвиток українського сектору ІКТ
зумовлений зростанням обсягу телекомунікаційних та інших
послуг, пов'язаних з ІКТ, а слабкою ланкою є виробництво ІКТтоварів. Основні підсумкові показники рівня розвитку
електрозв'язку в Україні демонструють розвиток мереж
телекомунікацій та зміцнення матеріально-технічної бази
(табл. 1).
Проте
стан
інфраструктури
залишається
незадовільним, адже принципи побудови, управління та
експлуатації інфраструктури є досить консервативними і не
здатні швидко змінюватися під впливом технологій.
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2

3

4 (**)

5

6 (**)

7 (**)

фіксований
телефонний
зв'язок

мобільний
(рухливий)
широкосмуговий зв'язок

фіксований
широкосмуговий зв'язок

домашні
господарства з
комп'ютером

домашні
господарства з
доступом в
Інтернет

Рік

мобільний
(рухливий)
зв'язок

1

Інтернет

Таблиця 1
Основні підсумкові показники рівня розвитку
електрозв'язку в Україні

кількість користувачів у розрахунку на 100 осіб
2014*)
2013
2012
2011
2010

N/A
138,06
130,34
121,34
117,11

N/A
41,80
35,27
28,71
23,30

N/A
26,15
26,76
27,69
28,10

48,90
42,60
35,30
31,30
22,00

N/A
8,83
8,00
6,92
6,42

N/A
N/A
50,40
46,00
41,80

53,00
48,20
43,40
38,10
33,00

N/A – дані не визначені; * – оцінка; ** – дані для країн СНД: Україна,
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, РФ,
Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан.
Джерело: за матеріалами Міжнародного Союзу Електрозв'язку. ITU
World Telecommunication/ICT Indicators database. http://www.itu.int/

Стрімкий розвиток мобільного зв'язку спричинений
зростаючою потребою у високошвидкісній передачі даних,
необхідністю уніфікації технологій, інтеграції численних мереж
та ін.
Використання
інноваційного
потенціалу
ІКТ,
систематичний
аналіз
світового
досвіду
ефективного
застосування ІТ для цілей соціально-економічного розвитку
дозволяє підвищити ефективність державної інноваційної
політики в Україні. Особливість сектору ІКТ в тому, що його
основа і важлива складова – сектор телекомунікацій, є
інфраструктурним, а бурхливий розвиток нової інфраструктури
дає поштовх розвитку всієї економіки, впливаючи не так
безпосередньо, скільки опосередковано на всі її галузі.
Література:
1. Мильнер Б.З., Макаров В.Л., Маевский В.И. Инновационное
развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление
знаниями. – М.: Инфра-М, 2010. – 624 с.
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ
ДЛЯ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ
Ділова гра (так званий бізнес-симулятор) належить до
класу симуляторів, які використовуються у ролі навчального
посібника для навчання бізнесу. Ділові ігри можуть проводитися
для різних бізнес-тренінгів, таких як: загальне управління,
фінанси, організаційна поведінка, управління персоналом тощо.
Бізнес-симуляція – інтерактивна модель економічної
системи, яка за своїми внутрішніми умовами максимально
наближена до відповідної реальної економічної одиниці
(підрозділ підприємства, підприємство, галузь, держава).
Моделювання економічних процесів у бізнес-симуляції може
охоплювати як глобальний рівень, так і рівень підприємства або
навіть його окремі структурні підрозділи. У бізнес-симуляції
сценарій розвивається в штучно створеному середовищі, і
учаснику цієї симуляції пропонується зробити індивідуальне або
командне обґрунтоване рішення про те, як діяти в конкретній
ситуації. Найчастіше існує кілька альтернатив, при цьому вибір
є складовим елементом так званого «дерева рішень», на підставі
якого приймаються рішення. Протягом навчального процесу
через певні проміжки часу забезпечується зворотний зв’язок.
Бізнес-симуляція з точки зору математики – це модель, яка
має свої вхідні та вихідні дані. Вхідними даними для математичної
моделі симуляції є рішення учасників, які мають цифровий
вираз, а вихідними – результат обробки цих рішень спеціальними
алгоритмами, які імітують реальні економічні процеси.
Бізнес-симуляція широко використовується як метод
навчання в системі освіти західного зразка, зокрема в університетах
і в бізнес-школах, не тільки для навчання студентів, а й для навчання
керівників. Можливість використання бізнес-симуляцій у навчанні
тісно пов’язана з появою в західній педагогіці концепції
«experiential learning», тобто навчання дією або навчання практикою.
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Сьогодні у світі існує багато бізнес-ігор. Більшість з них
розроблені для веб-середовища у вигляді інтернет-сайтів, а
також як коробові рішення під Windows. Розробка бізнес-ігор
під мобільні пристрої, зокрема на базі операційної системи
Android, надає можливість розширити коло споживачів даного
класу програм. З 2011 року Android має найбільшу базу
встановленого обладнання з-понад усіх мобільних ОС.
Пристрої, які використовують Android, продають в світі більше,
ніж Windows і пристроїв Mac OS, разом узятих. Станом на
липень 2013 р. Google Play магазин мав більше 1 млн
опублікованих програм і більше 50 мільярдів завантажених
додатків. Станом на квітень-травень 2013 р. встановлено, що
71% розробників мобільних додатків програмують для Android.
Бізнес-симуляція є однією з найбільш ефективних освітніх
технологій, оскільки дозволяє учасникам отримувати навички,
компетенції та практичний досвід у процесі навчання. Саме
тому вони широко використовуються в навчальному процесі
багатьох університетів і бізнес-шкіл світу.
Таким чином до переваг бізнес-ігор можна віднести:
 бізнес-ігри дозволяють виграти на накопиченні
професійного досвіду;
 здобування навиків щодо виявлення, аналізу та
рішення різних виробничих задач та ситуацій;
 орієнтація в нестандартних ситуаціях;
 відпрацювання на практиці комунікаційних та
професійних навичок.
Використання бізнес-моделей, які описують реальні
зв’язки та процеси в економічній системі, у поєднанні з
сучасними інформаційними технологіями забезпечує отримання
практичного досвіду в процесі навчання, що забезпечує
готовність фахівців до реального економічного середовища.
Література:
1. Микроэкономика ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ / Корнейчук Б. В. – СПб
: Питер, 2003. — 157 с.
2. Ролевые игры и кейсы в бизнес-тренингах / Гуревич А. М. –
СПб : Речь, 2006. — 144 с.
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АГРЕГОВАНІ ІНДЕКСИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Для сучасного етапу розвитку світової економіки
характерні поступове зростання рівня її інтелектуалізації та
перехід до економіки, заснованої на знаннях. Економіка знань –
це нова модель розвитку соціально-економічних систем, яка має
замінити економіку винищення та експлуатації природи, де
головною метою функціонування економічних суб’єктів є
максимізація прибутку будь-якими засобами, незважаючи на
наслідки [1].
Економіка знань є складним і багатогранним феноменом,
який привертав і продовжує привертати увагу багатьох
дослідників. Тисячі публікацій, у яких досліджуються різні
аспекти економіки знань, сотні конференцій по всьому світу,
присвячених цьому питанню, свідчать про актуальність цієї
проблематики.
Одним із напрямків дослідження економіки знань є оцінка
економіки знань, визначення складових економіки знань,
формування системи індикаторів за кожною складовою та
політики управління цими складовими.
Серед існуючих підходів до оцінки економіки знань
популярності набули підходи, що пов’язані з побудовою
агрегованих (інтегральних) індексів. Агреговані індекси
являють собою зважені агреговані індикатори, складені з ряду
показників і відібрані залежно від цілі та завдань дослідження.
Інформаційна база, що збирається для побудови інтегральних
індексів, забезпечує аналіз за окремими індикаторами та за
групами індикаторів, а також уможливлює розрахунок індексів
за цими групами. У масштабах однієї країни такі індикатори
дозволяють провести порівняльний аналіз рівнів розвитку
окремих індикаторів, які формують стан економіки знань.
Найвідомішим із комплексних підходів до вимірювання
економіки знань є підхід, запропонований Світовим банком у
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рамках спеціальної програми «Знання для розвитку» (Knowledge
for Development Program, K4D) [2].
Існує безліч підходів до визначення субіндексів, які
входять до складових економіки знань. Проаналізувавши сутність
кожної складової економіки знань, сформовано систему індикаторів
кожної складової економіки знань та побудовано агреговані
індекси за кожною складовою. Аналіз динаміки зміни індикаторів
складових економіки знань та розрахунок агрегованих індексів
здійснено на основі статистичних даних з 1996 по 2012 р. для
України, Польщі, Німеччини та Литви. Для кожної країни
спочатку було знайдено стандартизовані дані за кожним
індикатором, а потім по кожній складовій знайдено середнє
значення цих індикаторів. У результаті одержано рейтинг країн
за агрегованими індексами кожної складової економіки знань.
Зазначимо, що універсального та загальновизнаного
методологічного підходу до дослідження економіки знань наразі
не існує. Спроби дати кількісну характеристику економіки знань
є лише деяким наближенням до певного її аспекту. Різні системи
агрегованих індексів, а також рейтинги, побудовані на їх основі,
різняться за методологією розрахунку, структурою та
співвідношенням використаних кількісних та якісних
показників. Існування різних методик надає можливість
отримати більше даних для об’єктивної оцінки економічного
стану країни та прийняття більш обґрунтованих політичних
рішень.
Література:
1. Іванова В. В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка
знань : адекватність використання категорій / В. В. Іванова // Механізм
регулювання економіки. – 2011. – №3. – С.47-54.
2. World Bank Institute // Measuring Knowledge in the World’s
Economies,
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://siteresources.worldbank.org
/INTUNIKAM/Resources/KAMbooklet.pdf.
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ГЛОБАЛЬНІ МОДЕЛІ «ВИТРАТИ – ВИПУСК»
З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ
Глобалізація
економічної
діяльності
зумовлює
необхідність дослідження взаємодії еколого-економічних систем
на міжнаціональному рівні. Міждержавні кордони вже давно не
є перешкодою для ведення економічної діяльності, кооперації
виробництва, руху товарів, послуг, капіталів та робочої сили.
Глобалізаційні процеси забезпечують не тільки позитивну
співпрацю між національними господарствами різних країн, але
й несуть серйозні ризики, пов’язані з екологічними наслідками
економічної діяльності. Для прикладу, показано, що міжнародна
торгівля серйозно загрожує біорізноманіттю країн, що
розвиваються [1]. Однак науково обґрунтовані дискусії з цих
питань часто обмежені емпіричними даними.
На сьогодні ключовою методологією моделювання і
практичного
аналізу
еколого-економічної
взаємодії
є
застосування таблиць «витрати-випуск» [2, 3]. На глобальному
рівні ведуться розробки чотирьох мультирегіональних
(міжнародних) баз даних «витрати-випуск»: Eora, WIOD,
EXIOBASE та OpenEU [4].
Фундаментом для формування зазначених баз даних є
національні таблиці «витрати-випуск», доповнені обробленою
інформацією про експортно-імпортні операції. При цьому
значною проблемою є те, що національні таблиці «витративипуск», як правило, доступні тільки для певних контрольних
років і часто неспівставні в часі. Ще однією проблемою є те, що
різні держави використовують неоднакову кількість видів
економічної діяльності при формуванні таблиць. Частково це
вирішується за допомогою розроблених методів агрегування.
Додаткові екологічні та соціально-економічні показники дають
іншу необхідну інформаційну базу економіко-математичного
моделювання. Екологічні показники, як правило, відображені у
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натуральній формі і дозволяють відстежувати викиди
парникових газів, використання водних ресурсів, виробництво
та споживання електроенергії. Соціально-економічні розрахунки
включають дані про інвестиції, заробітну плату та рівень
зайнятості за видами економічної діяльності. Вони дозволяють
вивчити, наприклад, зв’язок між міжнародним аутсорсингом та
попитом на робочу силу.
Вищевказані інформаційні бази не містять даних про
Україну. І це, безумовно, не дозволяє проводити дослідження як
порівняльного характеру, так і можливості інтеграції
української економіки у світову з урахуванням оптимальної
галузевої структури та забезпечення сталого економічного
розвитку. Доцільним є приєднання нашої держави до
відповідних міжнародних програм розробки таблиць «витративипуск», зокрема WIOD. Це дозволило б скористатися добре
розробленою методологічною базою аналізу оптимальної
структури видів економічної діяльності та позиціонувати
Україну на міжнародному рівні як екологічно та соціально
відповідальну державу.
Література:
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A. Geschke. International trade drives biodiversity threats in developing
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3. Кузубов М. В. Моделювання економічних і екологоекономічних процесів / Кузубов М. В., Єдинак О. М., Овандер Н. Л. –
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4. D. Moran, R. Wood. Convergence between the Eora, WIOD,
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МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ BOTTOM-UP
COMPUTATION ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗРІДЖЕНИХ
КУБІВ БАГАТОВИМІРНИХ БАЗ ДАНИХ
Термін OLAP (Online Analytical Processing) був уведений в
1993 р. Едгаром Коддом. Мета OLAP систем – надання
користувачеві можливості аналізу великих обсягів даних в
інтуїтивно зрозумілій формі. Кодд сформулював 12 ознак
OLAP-даних, і більшість сучасних OLAP засобів відповідають
цим постулатам. Надалі ці 12 ознак трансформувалися в 4
ключових визначення (тест FASMI).
Метою роботи є розвиток нових алгоритмів розрахунку
MOLAP-кубів для систем з повною матеріалізацією, поліпшення
існуючих результатів і оцінка застосовності паралельних
обчислень до задачі розрахунку OLAP-кубів.
Алгоритм Bottom-Up (BUC-алгоритм) призначений для
обчислення розріджених кубів і кубів типу айсберг. При цьому,
на відміну від MultiWay, куб розраховується від найбільш
загального підкуба до детальних підкубів. Тому можна знизити
витрати на партіціонування даних. До того ж подібний порядок
дозволяє найефективніше використовувати умову Apriori,
знижуючи обсяг необхідних обчислень.
Bottom-Up Computation перекладається як обчислення
"знизу вгору". В інших алгоритмах структури кубів прийнято
зображати, розташовуючи детальні підкуби нижче, а агрегуючі
вище. З цим пов'язані і терміни roll-up і drill-down: ми або
піднімаємося вище за структурою, агрегуючи дані (roll-up), або
спускаємося до детальних елементів (drill-down).
На рисунку 1 зображена схема роботи алгоритму BUC для
створення тривимірного куба ABC з вимірюваннями B і С.
У загальних рисах, алгоритм працює таким чином:
- Агрегується весь набір вхідних даних і записується
підсумковий результат.
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- Для кожного вимірювання d вхідні дані партиціонуються
по d, тобто для кожного унікального елемента d створюється
розбиття.
- Для кожної партиції, створеної на попередньому кроці,
перевіряється умова MinSup. Наприклад, якщо задана умова
count > х, то перевіряється кількість кортежів партиції.
- Якщо розбиття задовольняє умову MinSup, то
рекурсивно запускається алгоритм BUC, і як вхідні дані
використовується це розбиття. Таким чином обчислюється куб
типу айсберг за вимірюваннями, починаючи від d + 1.
Після повернення з вкладених рекурсивних викликів на
партиції з вимірювання d, алгоритм повторюється для
наступного вимірювання.
Розглянемо роботу алгоритму на прикладі створення
чотиривимірного куба з вимірами B, C і D і умовою MinSup
"count > 3". Припустимо, що вимір А містить чотири елементи,
вимірювання B - 4 елементи b1, b2, b3, b4, вимірювання C - 2
елементи c1, c2, і вимір D - 2 елементи d1, d2. Оскільки кожен
підкуб є партицією, то відповідно до умов MinSup нам
необхідно обчислити всі підкуби, які агрегують більше трьох
кортежів.
Рисунок 1 показує порядок партиціонування вихідних
даних за різними елементами вимірювання А, потім В, С і D.
Для цього BUC сканує вихідні дані, агрегуючи всі кортежі, щоб
отримати підсумкове значення all. Партиціонування з
вимірювання А створює 4 партиції, при цьому запам'ятовується
кількість кортежів у кожній партиції.

Рис. 1. Розбиття даних при роботі алгоритму BUC
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Використання умови Apriori дозволяє скоротити час
роботи алгоритму. Починаючи з елемента a1 вимірювання,
кортежі партиції a1 агрегуються з обчисленням значення
(a1,*,*,*). Припустимо, що (a1,*,*,*) задовольняє умову MinSup,
тоді запускається рекурсивне обчислення для партиції (a1,*,*,*)
(a1,*,*,*) партиціонується з вимірювання В. Перевіряється
кількість кортежів для (a1, b1, *,*). Якщо для (a1, b1, *,*) умова
MinSup задовольняється, то партиціонування триває за C,
починаючи з c1. Якщо ж у (a1, b1, c1, *) кількість вихідних фактів
дорівнює 2, що не задовольняє вихідну умову MinSup, то за
лемою Apriori і жоден з нащадків не задовольнятиме умові
MinSup. У цьому випадку алгоритм BUC не обчислює далі (a1,
b1, c1, *), уникаючи витрат на партиціонування з вимірювання Д.
Обчислюється (a1, b1, c1, *) і так далі.
Продуктивність алгоритму BUC залежить від порядку
вимірювань і симетричності даних. Виміри повинні оброблятися
в порядку зменшення потужності (кількості елементів). Чим
більше потужність вимірювання, тим менше партиції і більше
варіантів для застосування умови MinSup. Аналогічно,
рівномірні виміри (коли дані рівномірно розподілені за
елементами) краще підходять для застосування умови Apriori.
Основною перевагою алгоритму BUC можна вважати
ефективний розподіл витрат на партиціонування. Однак, на
відміну від MultiWay, витрати на агрегування не розподіляються
між батьками і нащадками. Наприклад, результати обчислення
підкуба AB не використовуються для обчислення підкуба ABC,
який потрібно обчислювати з нуля.
Література:
1. E. F. Codd. Providing OLAP for end-user analysis: An IT
mandate. ComputerWorld, 1993.
2. Kevin Beyer and Raghu Ramakrishnan. Bottom-up computation
of sparse and iceberg cubes. In SIGMOD, 1999.
3. Nigel Pendse. Olapreport: What is olap?, 2005.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІЛЛЯСТИХ ЛАНЦЮГОВИХ ДРОБІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ У ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
Гіллясті ланцюгові дроби часто використовують для
прогнозування
економічних
процесів,
моделювання
виробництва та ін. [1]. Отже, вираз

a
a a2
,
(1)
b0  D n  b0  1
b1  b2 
n 1 bn
де a n , bn  C , називають неперервним дробом. Перші згадки
про неперевні дроби з натуральними елементами зустрічаємо у
роботах учених: R. Bombelli (1572), P. Cataldi (1613). Історія їх
розвитку відображена у монографії [1]. У XIX ст. L. Seidel,
J. Worpitsky, E. B. Van Vleck, A. Pringsheim встановили перші
ознаки збіжності неперервних дробів. У монографіях
O. Perron’a, H. Wall’a, А. Хованського, W. Thron’a and W. Jones’a,
L. Lorentzen, H. Waadeland’a підсумовані досягнення в аналітичній
теорії неперервних дробів.
У 1966 році В. Я. Скоробогатько запропонував багатовимірне
узагальнення дробу (1), яке отримало назву гіллястий
ланцюговий дріб (ГЛД)


N

b0  D 

k 1 ik 1

ai ( k )
bi ( k )

,

де ai ( k ) ,bi ( k )  C , i ( k )  i1 , i 2 ,  , i k – мультиіндекс. Аналітичну
теорію ГЛД розвинули в своїх працях його учні: П.І. Боднарчук,
Д.І. Боднар
[1],
М.О. Недашковський,
Х.Й. Кучмінська,
М.С. Сявавко та ін. Функціональні ГЛД пов’язані з кратними
степеневими рядами. Для опису відповідних дробів до
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подвійних степеневих рядів використовуються двовимірні
неперервні
дроби,
які
є
предметом
дослідження
Х.Й. Кучмінської, О.М. Сусь, А. Cuyt та ін. Конструкція таких
дробів значно ускладнюється при переході до N змінних.
Гіллясті ланцюгові дроби з нерівнозначними змінними:
 ik 1 a
i ( k ) zik
1  D
,
(2)
1
k 1 ik 1
де a i ( k ) , z  C , i ( k )  i1 , i 2 ,  , i k – мультиіндекс i0  N , за
структурою є аналогами N -кратних степеневих рядів. Д.І. Боднар,
Т.М. Антонова, Р.І. Дмитришин, О.Є. Баран та ін. досліджували
ознаки збіжності ГЛД (2).
Дріб (1) називають p -періодичним, якщо виконуються умови:
an  p  a p , bn  p  bp , n  N . Періодичні дроби використовуються
при дослідженні максимальності областей збіжності (кругових,

параболічних та ін.). Означимо p -періодичні гіллясті ланцюгові
дроби спеціального дробу
 ik 1

1 D

p   p1 , p2 ,..., pN  ,

де

k 1 ik 1

cik , s
1

,

(3)

p j  N , j  1, N , індекс

s,

1  s  pik ,

елемента cik ,s залежать від поверху k та періоду pik і визначається
з наступного розкладу: k  pik n  s, якщо i1  i2  ...  ik або

k  m  pik n  s, якщо i1  i2  ...  im  im1  ...  ik .


Для p -періодичного ГЛД (3) встановлені багатовимірні
узагальнення параболічної та овальної теорем. Наступний
результат – це багатовимірний аналог теореми Worpitsky. Нехай

існує додатна стала C , 0  C  1 / 4, така, що для елементів p періодичного
q 1

c
s 1

s ,1

ГЛД

 cq , j  C

(3)

виконуються

 q  2, N ; j  1, p .
q

оцінка швидкості збіжності ГЛД (3):
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умови:

Тоді

c1, j  C,

справджуються

F  Fm  L m , якщо

0  C  1 / 4; F  Fm  4 /  m  1 , якщо C  1/ 4; де Fm – m -й
підхідний дріб ГЛД (3), F – значення цього дробу,
1  1  4C
1  1  4C
L2
,
.
1
1  1  4C
Література:
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ

Пакет "1С: Предприятие 8.2" — это платформа для
автоматизации широкого спектра учетных и управленческих
задач, и одна из ее базовых составляющих — механизм бизнеспроцессов [1]. Он нашел широкое применение во многих
тиражных и заказных решениях и продолжается в разработках
отдельных клиентских задач. Положительный эффект от
применения механизма бизнес-процессов виден не только при
эксплуатации системы, но и на этапе выработки проектных
решений. Так, появляется возможность еще при проектировании
сделать акцент на управленческий учет вообще и процессное
управление в частности. В результате готовый продукт можно
демонстрировать заказчику в виде простых и понятных схем
бизнес-процессов, придающих жесткий каркас универсальному
прикладному решению.
В системе пакета имеется все необходимое для того,
чтобы проектировать бизнес-процессы и обеспечивать участие в
них сотрудников организации [1], а именно:
– бизнес-процесс — единица учета и управления;
– карта маршрута — схематическое изображение
взаимосвязей отдельных операций;
– механика ролевой маршрутизации — способ точной
доставки задач исполнителям;
– список задач, богатый набор методов и событий для
поддержки бизнес-логики.
В качестве примера приведем бизнес-процесс «Заказ
товара». В связи с развитой торговой сетью продуктовых
супермаркетов реализация такой модели бизнес-процесса
просто необходима. Она поможет менеджерам по заказу товара
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более оперативно решать вопросы по поставке нужного товара и
необходимого его количества в магазин. Ведь ему не придется
самому пересчитывать остатки, прикидывать, на сколько дней
торговли их хватит и при этом еще и не перегрузить складскую
производственную площадь, так как ее как всегда мало. Эту
работу за менеджера сделает автоматизированная система по
управлению товарными запасами и предоставит ему данные в
виде «Анализа оборачиваемости товаров», из которого можно
получить средневзвешенный остаток за период, товарооборот
(расход товара) за период, коэффициент оборачиваемости,
контролировать цену поставки от поставщика, срок годности
товара в днях. Карта маршрута двух последних показателей
представлена на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Согласование цены поставки

Рис. 2. Контроль срока годности товара
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Кроме
того,
нормативы
минимальных
запасов
используются для контроля уровня запасов и являются основой
для формирования автозаказов.
В заключение следует сказать, что бизнес-процессы
позволяют автоматизировать сложившиеся потоки работ и
повысить их эффективность, а также предоставляют новые
возможности (например, процессного анализа деятельности
предприятия), превращая любую организацию в хорошо
отлаженный и четко работающий механизм.
Литература:
1. Безбородов А. "1С: Предприятие 8" как платформа
управления бизнес-процессами. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=6871
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Урагани становлять глобальну світову проблему. Для
ефективного подолання наслідків таких кризових явищ необхідно
впроваджувати відповідні превентивні заходи, що базуються на
науково обґрунтованих математичних методах прогнозування.
Розробка останніх є досі невирішеною задачею, оскільки існує
велика кількість ураганів з невстановленою причиною виникнення.
Робота присвячена перевірці «геліоцентричної» гіпотези
методами DataMining, згідно з якою зародження значної
кількості ураганів може бути зумовлене спалахами на сонці [13]. В ролі вхідних параметрів виступали характеристики
сонячного вітру та високоенергетичних частинок. В ролі вихідних
параметрів − число ураганів в Атлантичному, західному та
східному узбережжях Тихого океану та їх загальне число. В ході
дослідження враховувалась часова затримка між вхідними та
вихідними факторами (lag=0 − 3). Загальна кількість факторів
складала: 36 вхідних та 4 вихідні.
На основі фрактального аналізу були встановлені ступені
персистентності часових рядів та порівняні їх фрактальні
характеристики.
Для встановлення ключових факторів був використаний
метод «атаки грубої сили». Відповідно до нього був
реалізований повний перебір усіх можливих комбінацій m<n –
вхідних факторів, де m – кількість тестових факторів, n –
загальна кількість факторів. Для кожної комбінації будувалась і
навчалась ANFIS модель та аналізувалась її точність за
допомогою середньоквадратичного відхилення між вихідним
полем та значеннями моделей. В ролі «ключових факторів»
вибирались ті, для яких точність ANFIS моделей була найвищою.
51

Як відомо з теорії імовірності, загальна кількість ANFIS
моделей у цьому випадку визначається як:
n!
(1)
Cnm 
m!(n  m)!

За допомогою розробленої програми було проведено 2
комп’ютерні експерименти для пошуку ключових факторів. В
експерименті для кожного вихідного фактора будувались і
навчались 7140 ANFIS моделей як результат числа комбінацій із
36 по 3 вхідних фактори. Тривалість навчання становила
близько 3 − 4 діб. В експерименті 2 для кожного вихідного
фактора будувались і навчались 4845ANFIS моделей як
результат числа комбінацій із 20 по 4 вхідних фактори.
Далі проводився аналіз чутливості. Для цього величини
всіх вхідних факторів були представлені їхніми середніми
значеннями та аналізувалась залежність кількості ураганів від
почергових змін кожного фактора. Так були встановлені
ключові фактори, які стали основою для проведення двох
експериментів при побудові 7140 та 4845 ANFIS моделей і
дозволили встановити функціональну залежність між
характеристиками сонячної активності та появою ураганів.
Як показав аналіз чутливості, розроблені моделі в рамках
«геліоцентричної гіпотези» здатні передбачити від 22 до 26% від
загальної кількості ураганів. Цей результат добре корелює з
відсотком ураганів, що стались за непояснених причин. Хибні
прогнози становлять лише 1%. Невелика кількість помилок
вказує на точність моделі. Отже, розроблені моделі можуть
доповнити існуючі методи прогнозування цих кризових явищ, а
отже, підвищити їх ефективність.
Література:
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЯВИЩА УХИЛЕННЯ
ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Формування
української
податкової
системи
супроводжується кризовими явищами майже у всіх сферах
суспільного життя, що зумовлено складним періодом для
країни. Загальновідомо, що вітчизняна система оподаткування
сьогодні є недосконалою, її характерними рисами на цьому
етапі розвитку є наявність безлічі проблем. Не останнє місце
серед них займає проблема тінізації економіки, яка, в свою
чергу, досягла такого рівня, що ухилення від оподаткування
стало не епізодичним, а масовим явищем, масштаби якого
суттєво впливають на макроекономічні показники. Тому за
таких умов проблема ухилення від сплати податків набуває все
більшого значення.
Всебічне і комплексне дослідження явища ухилення від
сплати податків неможливо проводити без потужного методу
наукового пізнання, як математичне моделювання.
За допомогою економіко-математичних методів та
моделей можна виокремити та формально описати
найважливіші зв’язки економічних змінних і об’єктів, а також
отримати нові знання про об’єкт. Мовою математики можна
відобразити твердження економічної теорії, формулювати її
поняття та висновки. Критерієм істини для будь-якої теорії є
практика. Зокрема, практика аналізу явища ухилення від сплати
податків відображається у статистичній інформації.
Явище ухилення від сплати податків тісно пов’язане із
розвитком тіньової економіки та із ставкою оподаткування.
Тому спочатку проаналізовано рівень тіньової економіки та
ставку оподаткування. Аналіз здійснювався на основі
статистичної інформації за 2004-2014 рр. для України, Болгарії,
Чехії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини [1-3]. З
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проаналізованих років спостереження, в Україні частка тіньової
економіки – найбільша, а в Словаччині – найменша. Що
стосується ставки оподаткування в досліджуваних країнах, в
Україні спостерігається найвища ставка оподаткування.
На основі реальних статистичних даних побудовані
лінійні економетричні моделі залежності обсягу ухилення від
сплати податків від індексу сприйняття корупції, рівня інфляції,
якості доріг та якості освіти. Оцінені параметри побудованих
економетричних моделей, перевірено гіпотези значущості
параметрів регресії, знайдено кореляційну матрицю та частинні
коефіцієнти кореляції, визначено економічний зміст здійснених
розрахунків.
Провівши кореляційно-регресійний аналіз по кожній з
країн, можемо сказати, що певні культурні фактори, значною
мірою, впливають на явище ухилення від сплати податків.
Вивчаючи явище ухилення від сплати податків, можна вибрати і
інший набір факторів. Побудовані моделі явища ухилення від
сплати податків дозволяють вивчити фактори, які впливають на
це явище, та сформулювати систему підтримки прийняття
рішень щодо управління цими факторами.
Література:
1. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : data.worldbank.org.
2. Частка тіньової економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
ПАРАМЕТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
В ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Важливою передумовою успішного проходження періоду
реабілітації є постійний самоконтроль хворого та моніторинг
параметрів серцево-судинної системи лікарським персоналом.
На заваді такого роду моніторингу стоять технічні обмеження
систем моніторингу артеріального тиску, оскільки електронні
засоби не зовсім точні та відносно дорогі, а тонометри, що діють
за принципом шумів Короткова, мало придатні для постійного
моніторингу.
Розроблені математичні моделі та методи [1] дозволяють
усунути ці проблеми та сформувати метод підтримки
моніторингу параметрів серцево-судинної системи. Протягом
періоду
на
етапі
обмеженої
фізичної
активності
використовується модель параметрів серцево-судинної системи
[1]. Вона ідентифікується за результатами кожного заміру під
час проведення тесту на допустимі фізичні навантаження.
Графічно система моніторингу параметрів серцево-судинної
системи зображена на рисунку 1.
Формування
архіву даних

Графічний вивід
отриманих
результатів
Диспетчер
системи
Модель
допустимості ФН

Отримання даних з
підсистем
h
Serial GUI

Процес
ідентифікації даних

Модель
толерантності до
ФН

Хворий
W

Процес тестування

H0, P0

Процес корекції
даних

Рис. 1. Моніторинг параметрів серцево-судинної системи
в процесі реабілітації
55

Під час моніторингу за допомогою системи вимірювання
впливу фізичних навантажень (ВВФН) [2] фіксуються значення
пульсу
хворого,
паралельно
встановлюється
рівень
навантаження на серцево-судинну систему:

A2 F (t ) h A3 (t )
dr (t )
h(t )


,
dt
A1 J (t )
A1 J (t )
h(t )  H (t )  H (t 0 ),
r (t 0 )  0, t  [t 0 , t r ] ,

r (t )  0, t  t r .

(1)
(2)
(3)
(4)

При цьому момент часу зняття навантаження t r
фіксується на основі критерію монотонного зменшення пульсу
на основі деякого мінімального часового періоду t min . При
отриманні модельованих значень навантажень на серцевосудинну систему моделюються значення тиску хворого

dp (t )
 B1 J (t )r (t )  B2 F (t )( p ) B3 (t ) , (5)
dt
(6)
P (t )  P0  p  (t ) .
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
ПРЯМИМИ І ЗВОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ
ПОТОКАМИ

У ринкових умовах промислові підприємства повинні
шукати нові, високоефективні способи і методи управління
їхньою господарською діяльністю. Одним з таких способів є
логістикоорієнтований підхід, який передбачає комплексне
управління рухом прямих і зворотних матеріальних та
нематеріальних потоків. Вирішення задач управління такими
потоками на основі застосування економіко-математичних
методів і моделей дозволяє не тільки обирати оптимальний
режим функціонування промислових підприємств, але і
розв’язувати низку соціальних та екологічних проблем.
Економіко-математичними
моделями
управління
зазначеними потоками пропонується вважати моделі, що
дозволяють знаходити оптимальні, науково обґрунтовані
рішення з управління прямими і зворотними матеріальними
потоками в межах логістичної системи промислового
підприємства.
До складу досліджуваних моделей увійшли такі моделі [13]: економіко-математична модель планування організаційнотехнічних заходів (ОТЗ) за двома критеріями: максимальної
економії нових матеріалів від використання зворотного
матеріального потоку і максимальної їх ефективності та
методика розрахунку логістичних витрат промислового
підприємства з урахуванням витрат на управління зворотними
матеріальними потоками.
Розглянемо економіко-математичну модель планування ОТЗ
за критерієм максимальної економії нових матеріалів від
використання зворотного матеріального потоку [2, 3]. Припустимо,
що підприємство повинно мати в своєму розпорядженні в
плановому періоді Q j обсягів заходів використання зворотного
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матеріального потоку, які передбачені до впровадження у
виробництво в даному періоді з метою економії витрат нових
матеріалів. Необхідно скласти такий план їх застосування до
різних видів продукції підприємства, який забезпечить
максимальну економію нових матеріалів при умові застосування
обсягів впровадження варіантів ОТЗ використання зворотного
матеріального потоку, що не перевищать встановлені ліміти
(запаси) ресурсів. Відповідно до такої постановки задачі невідомі
величини X kij , які указують на доцільність застосування j -го
варіанта заходів використання зворотного матеріального потоку
до i -тої продукції k -го підприємства, повинні забезпечити
максимум цільової функції лінійної форми, яка визначає
сумарну економію нових матеріалів від використання зворотних
матеріальних потоків. У наведених позначеннях дана цільова
функція записується так [2, 3]:
J

F ек  
j1

де

K

I

k 1

i 1

 E

kij

N ki X kij  max ,

j – індекс варіанта певного напряму заходів,

(1)
j  1, r ;

i – індекс продукції, яка випускається на підприємстві, i  1, lk ;

k – індекс підприємства галузі (компанії, організації), k  1, m ;
N ki – обсяг виробництва i -тої продукції для k -го підприємства,
X kij – невідомі задачі, що вказують на доцільність або
недоцільність впровадження j -го варіанта ОТЗ використання
зворотного матеріального потоку i -ої продукції для k -го
підприємства; Ekij – величина економії нових матеріалів для i -тої
продукції k -го підприємства в результаті впровадження j -го
варіанта ОТЗ використання зворотного матеріального потоку, яка
0
1
0
1
отримана з виразу: Ekij   kij
  kij
, де  kij ,  kij – норми витрат нових
матеріалів для i -тої продукції k -го підприємства до і після
впровадження до нього j-го варіанта ОТЗ використання зворотного
потоку.

58

При цьому накладаються наступні обмеження:
1. Обсяги заходів використання зворотного потоку, що
впроваджуються, не повинні перевищувати наявні ресурси варіантів
ОТЗ зворотного потоку ( Q j ):
m

lk

k 1

i 1

 b

kij

N ki X kij  Q j , j  1, r ,

(2)

де bkіj – нормативний обсяг застосування j-го варіанта ОТЗ
використання зворотного матеріального потоку до i -тої продукції
k -го підприємства; Q j – величина запасу зворотного потоку –
обсягу j -го варіанта ОТЗ.
2. На незалежні змінні моделі накладаються обмеження, що
вказують на доцільність застосування j -го варіанта ОТЗ до i -тої
продукції k-го підприємства:
1, якщо даний варіант ОТЗ використовується; 
X kij  
 , (3)
0, якщо даний варіант ОТЗ не використовується, 
i  1, lk ; k  1, m ; j  1, r .
(4)
Розрахунок
логістичних
витрат
промислового
підприємства з урахуванням витрат на управління зворотним
матеріальним потоком пропонується розраховувати за
формулою [1, 2]:
L(C )  (Cп  Cв  Cскл  C р  Cтр  C зв ) ,
(5)
де Сп, Св, Сскл, Ср, Стр, Сзв – логістичні витрати відповідно на
постачання сировини, виробництво, складування, розподіл,
транспортування і управління зворотним матеріальним потоком.
Формулу розрахунку логістичних витрат на управління
зворотним матеріальним потоком пропонується обчислювати
так [2]:
C зв  (Cскл. зв  Cтр. зв  Cвідн. зв  C зн. зв ),
(6)
де Сскл.зв, Стр.зв, Свідн.зв, Сзн.зв – логістичні витрати відповідно на
складування, транспортування, а в разі необхідності на
відновлення або знешкодження
зворотних матеріальних
потоків.
Таким чином, запропоновані вище моделі (1) – (6)
дозволять збільшити економію нових матеріалів у натуральному
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і вартісному вимірі за рахунок ефективного використання
зворотного матеріального потоку, а також обчислити логістичні
витрати з урахуванням витрат на управління зворотним
матеріальним потоком, що в результаті надасть змогу зменшити
собівартість виробленої продукції, а також збільшити рівень
прибутку промислових підприємств.
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материальных потоков логистических систем / А. А. Бакаев, В. И.
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СКОРОЧЕННЯ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ
НЕЧІТКИМИ МЕТОДАМИ

Проблеми розподілу у різних постановках (розподіл
витрат і прибутків, задача про банкрутство і збір податків)
зустрічаються практично у всіх сферах людської діяльності [1].
Математичною моделлю задачі розподілу є трійка (N,c,b), де N –
скінченна множина агентів, N  n  2, c c  0 – об’єм ресурсу,
який необхідно розподілити, вектор b  bi iN приписує кожному

агенту і його заявку bi , причому c 

 b . Розв’язком задачі розподілу
i

i N

є вектор x  xi iN , який ставить у відповідність кожному агенту
і

його

частку

0  xi  bi , i  N :

x

i

xi ,

що

задовольняє

такі

умови:

 c.

i N

У [2, 3] пропонуються нечіткі узагальнення класичних
методів розподілу (подушного, рівневого і пропорційного
податків та Талмудичного методу [1]), в [4] вони вивчаються з
точки зору задоволення їх деяким аксіоматичним властивостям.
Дані узагальнення ґрунтуються на поділі всієї множини N
агентів на дві підмножини – множину N1 «бідних» агентів та на
множину N2 «багатих». При цьому у «бідних» агентів є можливість
заплатити дещо менше своєї частки витрат, що задається певним
методом розподілу. Утворений «дефіцит» покривається за
рахунок «багатих». Встановлюються порогові значення: α – величина
поступки агента i  N1 , яка вказує, що він згоден заплатити «без
заперечень» (100-α) відсотків своєї «чіткої» частки витрат; β –
на скільки відсотків агент j ( j  N 2  N \ N1 ) згоден заплатити
більше за величину тієї частки витрат, що приписується йому
чітким методом. Відповідні частки витрат задаються правосторонніми
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нечіткими числами трапецеїдального вигляду, xi   x i , xˆi , i  N1 і
xi  xˆi , xi , i  N 2 , з функціями належності  k , k  N , де
і
x i  1   xˆi , i  N1 ,
i  N1 ,
xi  1   xˆi , i  N 2 ,
xˆi  r ( N , c, b),

n

 xˆ

i

c.

В

результаті застосування

підходу

i 1

Белмана-Заде [1] для відшукання оптимального розподілу
витрат приходимо до розв’язання такої параметричної (відносно
параметра λ, 0    1 ) задачі:   max ,  k xk    , k  N ,
n

x

i

 c, xi  0, k  N . Нехай вектор x1 ; x2 ;...; xn ;   є розв’язком

i 1

цієї задачі. Тоді вектор x1 ; x2 ;...; xn  називається розподілом при
нечіткому узагальненні методу r(N,c,b), а параметр λ
характеризує міру «узгодженості» максимальної коаліції.
В доповіді нечіткі узагальнення методів розподілу
вивчаються у порівнянні їх з чіткими аналогами з точки зору
їхнього впливу на зміну індексів нерівності Джині, Аткінсона та
Тейла [5]. Запропоновані нечіткі методи за принципом побудови
скорочують нерівність між агентами.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Складність і динаміка бізнес-процесів у сучасних умовах
глобалізації економіки нестримно зростає, а прийняття рішень
здійснюється в ситуаціях, які характеризуються високою
невизначеністю, суперечливими критеріями, вимогою роботи в
реальному часі, потребами і факторами, що слабо формалізуються.
Загострення конкуренції, її глобальний характер вимагає від
бізнесу безперервного вдосконалення сервісу для клієнтів,
постійних інновацій і скорочення витрат, розширення сфер
впливу і мінімізації ризиків. Одним із шляхів вирішення
подібних завдань стало мультиагентне моделювання.
Мультиагентні моделі засновані на принципово новому
методі вирішення задач: на відміну від класичного способу,
який передбачає пошук певного алгоритму, що дозволяє
отримати найкраще рішення, за мультиагентного підходу рішення
формується в результаті взаємодії самостійних модулів —
агентів. Мультиагентні технології відіграють дуже важливу роль
в моделюванні динаміки запасів, бо з їх допомогою відносно легко
можна оцінити вплив різних факторів, часу та неодночасності
подій у ланцюгу постачань на рівень запасів. Мультиагентний підхід
вирізняється тим, що дозволяє, по-перше, деталізувати моделювання
ланцюга постачань до окремих складів, засобів доставки
(вантажівок) та клієнтів, по-друге, дає можливість врахувати
невизначеність та нестаціонарність зовнішнього середовища.
Розробка мультиагентних моделей здійснювалася на
підставі базових положень, що відображені у загальній
концептуальній схемі моделювання виробничо-розподільчої системи
та її потоків (рис. 1). Схема включає 4 блоки: концептуальна модель
ланцюга постачання (блок «Виробничо-розподільча система»),
концептуальна модель зовнішнього середовища виробничорозподільчої системи (блок «Зовнішнє середовище»), блоки
прогнозування і управління засобами доставки. Перші два блоки
утворюють власне мультиагентну систему, останні два блоки —
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це блоки управління запасами у ланцюгу постачань. Блок
«Виробничо-розподільча система» включає виробничо-розподільчий
центр, засоби доставки (вантажівки) та віддалені склади (тобто
такі, які віддалені від виробничо-розподільчого центру та призначені
для обслуговування клієнтів на певній території), що містять
запаси готової продукції. Виробничо-розподільчий центр
здійснює виробництво продукції і управління її поставками на
склади, використовуючи алгоритми прогнозування попиту,
управління засобами доставки та чергами заявок.
Виробничо‐роз подільча сис тема
Виробничо‐роз подільчий
центр
Виробництво

Упр авління поставками:
про гнозування попиту
управління засо бами
доставки

управління черго ю
заявок



Пр огнозування попиту
Вибір методу прогнозування
Вибір методу розрахунку
страхового запасу

Засоби доставки



Підбір пар аметрів методів
Ко ригування параметрів
мето ду ро зрахунку
страхового запасу




власні
наймані
Віддалені с клади
запас и
роз ташування

Коригування параметрів
методу прогнозування

Зовнішнє

середовище
Клієнти

Управління з асобами доставки




Вибір типу засобу доставки

ство рення
функціонування
вибуття

Вибір зас обу доставки
Конкуренти
Правила переходу до
ко нкурента

Рис. 1. Концептуальна схема моделювання динаміки
запасів виробничо-розподільчої системи
Ґрунтуючись на викладеному концептуальному підході,
розроблено комплекс мультиагентних моделей, орієнтованих на
різні аспекти управління запасами: концептуальну схему
динаміки запасів, базову та розширену моделі динаміки запасів.
На основі експериментів з моделлю показано, що за умов
дотримання припущень моделі відсутня достатня кореляція між
відстанню від постачальника до складу та рівнем запасів у
системі. З практичної точки зору це означає, що у разі сталого
циклу постачання на більш віддалених складах не потрібно
створювати більші товарні запаси, ніж на менш віддалених.
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ЗАДАЧА З ОПЕРАТОРОМ ВІНЕРА-ХОПФА
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В економіці рівняння типу згортки зустрічаються
найчастіше в теорії масового обслуговування, в теорії запасів, у
теорії черг.
Розглянемо ситуацію, коли рівняння Вінера-Хопфа немає
розв'язків. Тоді нетривіальною стає наступна задача: знайти
елемент u  s  з простору L2 m;0 [1] за умовами


2



   x   k  x  s  u  s  ds  g   x 
0

dx  min,

0



 p  x  u  x  dx   p ,

p  1,..., m1 ,

0

де g   x   L2 m,0 ; ядерна функція k  x   L2   m;1 має m
разів диференційоване зображення Фур’є, модуль якого
обмежений зверху і знизу додатними сталими;  p  x  - лінійно
незалежні функції простору L2  m;0 ;  p - задані комплексні
числа;

вагова





0  c  x2  1

m

функція

  x

задовольняє

  x   C  .

Позначимо


v  x   P   k  x  s  u  s  ds  g   x   ,
 0

де P - проекційний оператор:
v  x  , x  0,
v  x   P  v( x)   
x  0.
0,
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умову

Тоді отримаємо задачу знаходження v  x   L2 m;0 за
умовами


   x  v  x 

2

dx  min,

0



  p  x  v  x  dx   p ,

p  1,..., n,

0

де  j  x  - лінійно незалежні функції простору L2  m;0 ;

 p ‒ відомі комплексні числа.
Остання задача розв'язна і має єдиний розв'язок.
Знайшовши v  x  , отримаємо рівняння Вінера-Хопфа


 k  x  s  u  s  ds  g   x   v  x  ,
0

яке можна розв'язати стандартними методами [1].
Література:
1. Гахов Ф.Д., Черский Ю.И. Уравнения типа свёртки. ‒ М. :
Наука, 1978. ‒ 296 с.
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ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ДИНАМІКОЮ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: МОДЕЛІ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА

Еколого-економічні системи належать до складних
динамічних об’єктів, дослідження яких є актуальним у сенсі
розв’язання проблем екологізації економіки та досягнення нею
сталого (стійкого) розвитку. Не зупиняючись на багатьох
концептуальних питаннях, пов’язаних з постановкою
теоретичних і прикладних завдань, спрямованих на розробку як
методології аналізу, так і механізмів реалізації стратегічно
важливих програм раціонального природокористування та
гармонізації взаємозв’язків між соціально-економічними та
еколого-економічними підсистемами єдиної цілісної системи
«суспільство-природа», зазначимо, що прийняття певних
оптимальних рішень у цій сфері можливе лише на основі
сучасного інструментарію моделювання та комп’ютерноінформаційних технологій. Важливу роль у підтримці прийняття
таких рішень відіграють моделі оптимального керування
динамікою еколого-економічних систем, які у математичному
плані формалізуються задачами оптимального керування.
Деякі особливості цього класу моделей можна коротко та
лаконічно продемонструвати за допомогою однієї із класичних
задач оптимального керування, до якої у кінцевому результаті
зводиться ряд моделей еколого-економічної динаміки, а саме
задачі


 f  t , x(t ), u (t )   min ,

(1)

xi (t )  f i  t , x(t ), u (t )  , i  1, n; t  [0, ] ,

(2)

0

0

xi (0)  x , i  1, n ,
(0)
i

u (t ) U  t , x(t )  , t  [0, ] .
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(3)
(4)

У

задачі

оптимального

керування
(1)-(4)
x(t )  ( x1 (t ),..., xn (t )) , u(t )  (u1 (t ),..., un (t )) (T – транспонуванT

T

ня), xi (i  1, n) – фазова змінна (обсяг деякої узагальненої
еколого-економічної продукції i -того виду), ui (i  1, n) –
керування (виробниче нагромадження або капіталовкладення у
розширене відтворення виробництва). Цільовий функціонал у
(1)-(4) моделює сумарну (інтегральну) оцінку величини чистого
доходу, взятої зі знаком «  ». Дослідження моделей керування
еколого-економічною динамікою, які можна формалізувати
задачею типу (1)-(4), ускладнюється у зв’язку з тим, що (1)-(4) є
параметричною задачею оптимального керування, тобто
задачею, у якій керування залежить не лише від змінної часу t ,
але й від шуканої траєкторії x (t ) . Як відомо, застосування
принципу максимуму [1] до (1)-(4) може дати бажаний
результат тільки у найпростіших випадках, наприклад, при n  1
чи n  2 . Деякі з них проаналізовано у даній роботі.
Однак у загальному випадку розв’язати задачу
оптимального керування (1)-(4) у явному вигляді неможливо,
причому це пов’язано не лише зі специфікою множини
допустимих керувань, яка зазвичай описується сумісними
обмеженнями на фазову траєкторію та керування, зокрема
двосторонніми обмеженнями на невід’ємні параметри
керування, верхні межі яких залежать від фазових змінних.
Основними методами розв’язування задач (1)-(4) є числові
методи, які безпосередньо з принципом максимуму не пов’язані,
а базуються на редукції вихідної задачі до деякої
скінченновимірної задачі математичного програмування. Це так
звані прямі методи. Вони враховують специфіку задач
оптимального
керування
і
дозволяють
ефективно
використовувати відомі методи скінченновимірної оптимізації.
Література:
1. Григорків В. С. Оптимальне керування в економіці : навч.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Сучасні процеси, які відбуваються в економіці,
потребують для їх дослідження широкого економікоматематичного інструментарію, зокрема методів нелінійної
динаміки, які раніше використовувалися виключно у фізичних
дослідженнях. У сукупності з новітніми комп’ютерними
технологіями ці методи дозволяють вивчати складні явища та
процеси, що є характерними для економічних систем, які
функціонують в умовах криз і турбулентності.
Одним з центральних понять теорії нелінійної динаміки є
гістерезис (від грецького hysteresis – відставання, запізнювання),
який ввів у науковий обіг шотландський фізик Дж. Івінг. Поняття
гістерезису було введено при вивченні властивостей феромагнетика
при намагнічуванні (магнітний гістерезис). Пізніше це поняття стало
широко використовуватися при дослідженні економічних,
соціальних та інших процесів, оскільки з’ясувалося, наприклад, що
гістерезис
проявляється
у
макроекономічних
процесах
короткострокового прогнозування, описаних нелінійними моделями
кейнсіанського типу, у макроекономічних процесах довгострокового
прогнозування, що формалізуються модифікованими моделями типу
Солоу та ін.
Одним із найбільш ефективних методів виявлення
гістерезису є побудова проекцій фазових траєкторій економічної
динаміки на площини двох взаємопов’язаних економічних
показників. Авторами вивчалися динамічні процеси української
економіки з урахуванням формування ринку
землі
сільськогосподарського призначення. У результаті побудови
відповідних моделей економічної динаміки [1] було виявлено
явище гістерезису, яке характеризує зв’язок між деякими
економічними змінними моделей. Зокрема, таким виявився
зв'язок між ліквідними капіталами (заощадженнями) двох
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близьких за фінансовою спроможністю соціальних груп –
найманих працівників сільського господарства ( x ) та
одноосібних фермерів ( y ). Графічно цей зв'язок, що відповідає
часовому періоду від 1993 до 2013 р., зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Проекція фазової траєкторії моделі [1]
на площину хОу
Аналіз зв’язку між показниками (рис. 1) показує, що
заощадження учасників економічних груп зі сталими доходами
мають характерні точки, в яких траєкторії повертаються у
зворотному напрямі. Це описує своєрідні «протилежнонаправлені» економічні процеси, які пов’язані з певним
гістерезисом, що в майбутньому може спричинити посилення
соціальної диференціації. Крім наведеного вище прикладу у
роботі досліджено багато інших зв’язків, що мають
гістерезисний характер.
Література:
1. Григоркив В. С., Ищенко С. В., Григоркив М. В.
Моделирование экономики с учетом становления рынка земли
сельскохозяйственного назначения. Часть 1 / Григоркив В. С., Ищенко
С. В., Григоркив М. В. // Международный научно-технический журнал
«Проблемы управления и информатики». – 2014. – №3. –
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Завдяки нарощуванню обсягів виробництва зерна в
останні роки Україна змогла вийти на світовий ринок у ролі
одного з найбільших експортерів. Важливим інструментом
планування зерновиробництва є прогнозування врожайності, яке
допомагає оцінити розміри економічних витрат, планувати
обсяги і структури майбутніх посівів, оптимізувати обсяги резервних
фондів та запасів. Прогнозування врожайності підвищує стабільність
сільськогосподарського виробництва та знижує небезпеку
інфляційних ризиків. Між тим, неабиякою проблемою залишаються
значні міжрічні коливання урожайності зернових, які зумовлені
різноманіттям і мінливістю природних, ґрунтових, економічних
та інших чинників. За останні десятиріччя спостерігаються суттєві
зміни кліматичних умов, що також впливає на зміни врожайності.
Метою даного дослідження є оцінка впливу метеофакторів та
їх змін на врожайність зернових культур у регіонах України.
Для оцінки впливу метеофакторів на врожайність зернових нами
була використана методика кореляційного аналізу. Вихідними
даними для досліджень були: значення врожайності зернових по
областях України, середньомісячні температури та місячні суми
опадів за даними метеостанцій, розташованих на територіях
відповідних областей України (дані взяті з сайта http://pogoda.ru.net)
за період 1991 – 2014 рр. Дослідження показали, що ключовими
факторами для досягнення високої врожайності зернових є погодні
умови квітня і травня. При цьому квітень має бути теплим, травень прохолодним і помірно дощовим. У степовій зоні вересень повинен
бути прохолодним. Порівняльний аналіз, виконаний для двох
часових проміжків (1991 – 2002 роки та 2003 – 2014 роки), показав
суттєві зміни у кореляції кліматично-погодних факторів та
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врожайності. Кліматичні зміни привели до більш раннього початку
вегетації зернових у степовій зоні. Завдяки цьому вирішальну роль
стали відігравати погодні умови квітня.
У плані корельованості динаміки врожайності зернових усі
області України можна поділити на три групи (кластери). Першу
утворюють області розташовані на сході України, до другої
належать області центральної частини країни, третю утворюють
західні області. Закарпатська, Луганська області та АР Крим слабо
корелюють у плані врожайності з іншими, що пояснюється
особливостями їх клімату та географічного розташування.
Нами побудовано декілька прогнозних моделей для кожного
кластера у вигляді рівняння регресії
(1)
Y  XA  u .
Для кожної моделі встановлено її адекватність та статистичну
значущість параметрів. Це дозволяє використовувати моделі для
практичного прогнозування. Для прикладу розглянемо прогнозну
модель, побудовану для Кіровоградської області. Модель, побудована
за даними 2003 – 2014 років, описує взаємозв’язок «врожайність –
середня температура за квітень, опади за травень» і має наступний
вигляд:
(2)
Y  0, 20 x1  2, 25 x2 ,
де y – урожайність, x2 – середня температура квітня, x1 – сума
опадів у травні. Значення F-критерію Фішера F=154,4, табличне
значення F-критерію при α=0,05 становить Fтаб=4,10. Оскільки
Fфакт>Fтаб, можна зробити висновок про адекватність
побудованої моделі. Стандартні похибки коефіцієнтів ma1=0,07;
ma2=0,37. Отже, обидва параметри моделі є значущими.
Прогнозне значення урожайності для 2014 року, отримане на
основі моделі (2), становить Y*=44,6 (цн/га). Фактичне значення
урожайності в тому ж році Y=43,6 (цн/га). Похибка прогнозу 2,3%.
Прогнозне значення урожайності зернових для 2015 року
становить 38,25 (цн/га).
Література:
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В умовах інтенсивних змін ринкового середовища
управлінський персонал змушений у досить короткий термін
оперативно реагувати на ці зміни та опрацьовувати значні
обсяги інформації. На сьогодні підприємницька діяльність може
бути ефективною при умові налагодження інформаційних
потоків. Сучасні інформаційні технології дають багато
можливостей підприємству, зокрема, проведення різного роду
досліджень (маркетингових, інвестиційних, фінансових),
забезпечення точності підрахунків, об’єктивності результатів
дослідження, оперативного реагування на різні негативні явища,
прогнозувати діяльність підприємства, приймати вчасні
управлінські рішення.
Впровадження інформаційних технологій в управлінську
діяльність та систему обліку на підприємстві є закономірним
явищем,
яке
повинно
об’єднати
інформаційне,
телекомунікаційне, програмно-технічне забезпечення.
Дослідженням проблем розвитку та впровадження
інформаційних технологій займаються багато науковців,
зокрема: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Г. Г Юрейцев, І.І.
Матієнко-Зубенко, Ю.А Кузьмінський, Ю.І. Осадчий, М.Г
Чумаченко та інші. Проте зміни, що відбуваються в економіці, її
нестабільність,
недостатність
розкриття
різноманітних
можливостей та комплексного значення інформаційних
технологій у системі обліку та процесі прийняття обґрунтованих
управлінських рішень вимагає й надалі проводити дослідження
в цьому напрямку.
Проблема створення та впровадження інформаційних
технологій на підприємствах України займає особливе місце,
оскільки є багато недоліків, які гальмують процес розвитку
інформаційної мережі, зокрема:
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- використання великої кількості різноманітних нових та
застарілих програмних засобів, які не дають можливості
правильно побудувати ланцюг необхідного програмного
забезпечення, ускладнює обслуговування інформаційної
системи та знижує ефект її впровадження;
- необхідно здійснювати моніторинг всієї інформаційної
мережі з метою усунення окремих недоліків при застосовуванні
різноманітних програм;
- відсутність нормативно-правової бази, яка б регулювала
процес автоматизованої форми обліку на вітчизняному рівні [2].
Впровадженню інформаційних технологій передує аналіз
попередньої системи та визначення ризику відставання від
конкурентів. Після закінчення заходів щодо постачання й
установки програмного забезпечення (ПЗ) необхідно узгодити
ступінь потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та
особливості ведення обліку на підприємстві. Рішення щодо
впровадження нової інформаційної системи приймається з
метою заміни попередньої, яка не відповідає умовам бізнесу,
або з метою конкурентної переваги нової системи. Що
стосується дорогих іноземних програмних продуктів, виникають
також питання адаптації цього продукту до специфічних умов
галузі та підприємства, а також системи законодавчого
забезпечення. Саме ці моменти повинні якісно характеризувати
програмний продукт автоматизації інформаційної бази
підприємства.
Відзначимо переваги та недоліки від впровадження
інформаційних технологій на підприємстві. До переваг належать
упорядкування
системи
обліку
на
підприємстві,
багатофункціональність системи, оскільки збільшується потік
інформації, що надходить, і одночасно вона піддається обробці
та аналізу, значно зменшується кількість помилок, аналітик
(бухгалтер) оперативно реагує на масив даних. А враховуючи
рутинність облікових процесів та необхідність оперативного
отримання й реагування на затребуванні дані, інформаційні
технології є важелем ефективності функціонування суб’єктів
підприємницької діяльності в умовах мінливої економіки.
Відповідно на підприємстві:
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- відбувається економія оборотних засобів;
- спостерігається зниження виробничого браку;
- значно зменшуються витрати на адміністративноуправлінський апарат;
- зменшуються витрати на обслуговування обладнання,
здійснення виробничого процесу;
- покращується складський облік за рахунок зниження
страхових запасів;
- відбувається
зменшення
транспортних
витрат,
відповідно збільшуються виробничі потужності [2].
Отже, переваги очевидні, однак існують і негативні
моменти при впровадженні інформаційних технологій. Важливу
роль відіграє розуміння необхідності впровадження та розвитку
комп’ютерної облікової системи, однак підприємство при цьому
повинно зазнати відповідних витрат, крім того, наслідком є
реорганізація (скорочення персоналу), а також підбір кадрів на
опанування такої системи та перепідготовку. Важливо
визначитися з метою проекту, неформалізованістю бізнеспроцесів, а тому необхідно уникати:
- використання багаторівневої технології проектування з
використанням фахівців різних спеціальностей за різними
стадіями розробки;
- довготривалої розробки проекту та його експлуатації без
внесення змін;
- надмірно централізованої обробки інформації;
- впливу некомп’ютеризованих функцій інформаційних
систем через технічну неможливість;
- економічну неефективність комп’ютеризації функцій
управління, що не забезпечують прямого доступу працівників
до інформації;
- спільного функціонування систем інформаційного
забезпечення під час дослідження маркетингової, виробничої,
фінансової, організаційної, кадрової діяльності підприємства [2].
Зрозуміло, що впровадження інформаційних технологій
дає можливість в умовах мінливої економіки вчасно позбутися
застарілої інформації, адекватно оцінити події, які відбуваються
на даний час, оперативно відреагувати на всі зміни, адекватно
оцінити можливості та перспективи розвитку підприємства. А
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тому цілком слушним є висновок Ф.Ф. Бутинця стосовно
впровадження інформаційних технологій у систему обліку:
«Подальший розвиток теорії бухгалтерського обліку пов'язаний
з інтеграцією всіх підсистем і видів обліку в єдину
інформаційну систему на основі новітніх компютерноінформаційних технологій» [1].
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ПРОЦЕС ІНТЕГРАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
З ЕКОНОМІКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Одним із заходів нашої країни, спрямованих на
піднесення матеріального та культурного рівня громадян, є
активна участь України в інтеграційних процесах, яка зумовлена
необхідністю подолання штучної відокремленості України від
світового господарства внаслідок одностороннього розвитку в
рамках СРСР.
Вибір напряму можливого розвитку економіки України
належить до найбільш важливих проблем, які стосуються
більшості громадян нашої країни. Її актуальність зростала
протягом 2013 року, коли засоби масової пропаганди
повідомляли про «підготовку до вступу в Євросоюз», і особливо
загострилася після відмови від цього «курсу» у листопаді 2013
року та початку масових протестів, виступів громадян за
економічні й політичні свободи та спроби влади їх придушити.
За таких обставин виникає актуальна дослідницька задача –
порівняти економічні аспекти альтернативного зближення
господарства нашої країни з економікою Євросоюзу.
Після можливого вступу нашої країни в Євросоюз
власники підприємств отримають дохід від експорту в країни
Євросоюзу товару за ціною p в обсягах Q(t ) (1):
du2 1

dt
n2

2

 n pQ  u
i 1

1

i i

p   pQ (t )(1   )  n2 pQ  2u2 p  

(1)

n
 1  (1   2 ) s1  (2   2 ) F   2u2 p     2 (t ),
n2

де:  – митний тариф, 2 (t ) – випадкова функція, яка імітує
відхилення заощаджень підприємців.
Тому євроінтеграційний процес окреслював для українців
геостратегічний вектор її розвитку, а також бажання зміни, що
вселяє надію на модернізацію економічного і політичного
розвитку ситуації. А відступ від євроінтеграційного процесу –
це крах надій мільйонів українців, що й призвело до
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громадянського спротиву. Масові акції в Україні у 2013-2014 рр.
змінили хід історії, прискорили зміну влади в Україні, що, в
свою чергу, таки дало результат. Двадцять першого березня
2014 року було підписано політичну частину Угоди про
асоціацію з ЄС, а двадцять сьомого червня 2014 року підписали
її економічну частину.
В даний час відбувається активне покращення економіки
України, проте результати є майже непомітними у зв'язку з
Антитерористичною операцією, яка продовжує діяти на Сході
України і приносить величезні збитки державі. Вітчизняна
економіка впродовж 2014 року функціонувала під впливом
вкрай негативних зовнішніх економічних чинників, які
стримували розвиток основних видів економічної діяльності.
Поряд з цим, окремі види економічної діяльності продовжують
демонструвати достатньо високі темпи зростання.
У рейтингу «Ведення бізнесу 2014» (Doing Business 2014)
Україна покращила свої позиції на 28 пунктів (до 112 місця
з-поміж 189 країн) та увійшла до списку із 10 країн світу, які
найбільше поліпшили свої показники порівняно з попереднім
роком. Загальний обсяг українського експорту до ЄС за 2014 рік
зріс на 15,3%. Найбільші темпи зростання демонструють
мінеральні палива та продукти нафтопереробки (47,5%), зернові
культури (34,3%), деревина (34,2%), руди та шлаки (15,6%),
електричні машини (13,6%), жири та олії (12,7%), а також чорні
метали (10,7%). Зросли поставки українських товарів до Польщі
– на 21,6%, Італії – на 10,9%, Німеччини – на 10,7% та
Угорщини на 3% у 2014 році [1].
Це показує, що процес триває, і на цьому етапі є позитивні
тенденції євроінтеграційного процесу в Україні, проте є і
проблеми, які супроводжуються досить тяжкими наслідками як
для української економіки, так і для самого народу України.
Література:
1. Панченко Ю. Експортери обирають ЄС / Ю. Панченко //
Європравда: Все про європейську інтеграцію України [Електронний
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМНОРЕФЛЕКСИВНОГО МАРКЕТИНГУ
Інноваційна
динаміка,
посилення
нестабільності
зовнішнього середовища, кризові процеси у світовій економіці
та підприємництві вимагають нових революційних підходів до
управління. Це зумовило появу та розвиток системнорефлексивного стратегічного маркетингового управління
(СРСМУ) – форми управління з системною рефлексією, що
включає системне усвідомлення суб’єктом управління власних
інтересів і об’єкта управління, визначення стратегічного
бачення об’єкта управління та концентрацію діяльності на
відповідному його перетворенні шляхом усвідомлення й
управління інтересами, намірами та діями контрагентів
ринкових відносин і створення умов для реалізації власних
інтересів та інтересів контрагентів засобами ринкового обміну.
Питання стратегічного маркетингового управління розглядалося
в різні роки значною кількістю зарубіжних і вітчизняних учених,
таких як А. Д. Аакер [1], Г.Л. Багієв [1], Д. В. Райко [2] та ін.
Визначимо математичну модель СРСМУ через показник
успішності (T), що відображає ступінь реалізації інтересів
ключових стейкхолдерів (які конкурують за роль РМУ),
домінування на базовому ринку (через показник відносної
ринкової частки), адекватність базового ринку ступеню
глобалізованості ринкового середовища, стратегічні наміри.
T  f ( I з , I вн , P2 , P3 , P4 )  max;
 I з  f ( R, P1 )  1,
 I  I * I  1,
в
к
 вн

P
0,

2
 P  max,
3

P4  1,


(1)

де T – показник успішності системно-рефлексивного
стратегічного маркетингового управління підприємством, Iз –
інтегральний показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх
стейкхолдерів підприємства, Iвн – інтегральний показник
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ступеня реалізації інтересів формальних власників та найманих
керівників підприємства, Iв – ступінь реалізації інтересу
формального власника підприємства, Iк – ступінь реалізації
інтересу найманого керівника підприємства.
Позначимо Aп як великі амбіційні цілі (ВАЦ) підприємства, Iвн
як ступінь узгодженості інтересів ключових стейкхолдерів. Реалізація
ВАЦ тим більш ефективна, чим більшим є Iвн. Інтегральний
показник ступеня реалізації інтересів зовнішніх стейкхолдерів
підприємства (Iз) розраховується за наступною формулою:
7

Iз

I ,

j 1

j

(2)

NI з

де NIз – нормований показник ступеня реалізації інтересів
зовнішніх стейкхолдерів підприємства залежно від рангу
системної рефлексії. Аналіз даних по 54 підприємствах дозволив
визначити поліноміальну апроксимуючу функцію NIз = f (R).
NI з  0,0005  R4  0,0091 R3  0,018  R2  0,0055  R  0,0019. (3)
На
підставі
аналізу
даних
по
досліджуваних
підприємствах отримуємо лінійну регресію для визначення
показника успішності СРСМУ підприємством:
T  0, 21  I з  0,10  I вн – 2,59  P2  0,03  P3  0,59. (4)
Визначено, що T ~ S, де S – інтегральний показник
успішності підприємства (розраховується за експертними оцінками і
об’єктивними показниками результатів діяльності підприємства).
Коефіцієнт кореляції S та T, rST = 0,96. Таким чином, показник
успішності СРСМУ відповідає інтегральному показнику успішності
діяльності підприємства. Дослідження показали пряму кореляцію між
рангом системної рефлексії і спроможністю управителя реалізувати
власні стратегічні інтереси.
Література:
1. Aaker David A. Strategic market management. – USA: John
Wiley & Sons, Inc., 1995. – 379 p.
2. Багиев Г. Л., Мефферт Х. Маркетинг взаимодействия.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Важливою особливістю процесу моделювання фінансовоекономічних показників функціонування підприємств є
можливість на основі побудованих моделей здійснювати їх
прогнозування і, як наслідок, формувати систему управлінських
рішень та визначати шляхи підвищення ефективності
функціонування
підприємства
в
цілому.
Зазначеною
особливістю повною мірою володіють моделі, побудовані на
основі застосування нейронечітких технологій. Перевагами
використання таких технологій є відсутність обмежень на
характер вхідної інформації, здатність знаходити оптимальні
параметри тих чи інших показників, що характеризують якісні
рівні функціонування підприємств у ринкових умовах. Така
мета досягається завдяки можливості в рамках нейронечітких
моделей розглядати складні нелінійні функціональні залежності,
виявляти тенденції зміни фінансово-економічних показників за
експериментальними
даними
попередніх
періодів
і
прогнозувати їх зміну на перспективу. Визначальною
особливістю є також здатність нейронних мереж до навчання,
яка реалізується за допомогою спеціально розроблених
алгоритмів.
Проблему прогнозування показників із використанням
апарату нечіткої логіки розглянуто в [1], де запропоновано
представлення регресійних рівнянь у нечіткій формі з
переходом до інтервальних значень, розрахованих за допомогою
функцій належності. В [2] запропоновано метод двохетапної
ідентифікації нелінійних залежностей із використанням
нечітких баз знань. Перший етап являє собою структурну
ідентифікацію і передбачає формування нечіткої бази знань, яка
містить лінгвістичні правила (висловлювання) типу «якщо-то».
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Такі лінгвістичні висловлювання відображають залежності між
входами та виходом нейронечіткої мережі і формуються на
основі експертних оцінок. Другий етап передбачає
параметричне відтворення залежностей у досліджуваному
часовому ряді, при цьому шукані параметри нечіткої моделі
повинні мінімізувати відхилення між модельними та
експериментальними результатами.
Прогнозування ефективності фінансової діяльності
підприємства ( E ) на основі функціональної залежності від
вибраних показників можна здійснити базуючись на k останніх
спостереженнях величини E :
E s  1  g E s  k  1, E s  k  2 , , E s  .
Структура нейронної мережі утворює сукупність
формальних нейронів, які поєднані між собою та із зовнішнім
середовищем. Модель формального нейрона можна розглядати
як елемент з декількома входами і одним виходом, що здійснює
перетворення сумарного зваженого вхідного сигналу:

k
E s  1  ψ   ωi E s  k  i  , де ψ  — функція активації

 i 1
нейрона; ωi — вага i -го входу.
Функцією активації, що розраховує вихідний сигнал
нейрона за рівнем його активності, є сигмоїдна функція:
1
, де h — коефіцієнт стиску функції по осі абсцис.
ψ z  
1  e  hz
Така функція за поведінкою є подібною до поведінки
природного нейрона. Нейронна мережа може приймати великі
сигнали, водночас залишаючись чутливою до незначних змін
сигналів.
Похідна функції
має наступний вигляд:
ψ z 
ψ z   hψ z 1  ψ  z  , тому для настроювання моделі зручно
застосувати метод зворотного поширення помилки.
Проведена апробація запропонованого модельного
апарату при розрахунку прогнозних коефіцієнтів фінансовоекономічного стану підприємства показала, що застосування
апарату нейронечітких технологій для прогнозування
показників
фінансово-економічного
стану
підприємства
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дозволяє розробити точніший прогноз його фінансової
діяльності, тим самим відобразивши основні напрямки (резерви)
підвищення її ефективності.
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
ЯК ІНТЕГРОВАНОЇ ВЕЛИЧИНИ ПРИЙНЯТИХ РИЗИКІВ

На сучасному рівні розвитку ризик-менеджменту
економічний капітал можна вважати єдиним адекватним
практичним інструментом розрахунку необхідного розміру
капіталу банку.
Однозначно визначити величину економічного капіталу
будь-якого банку неможливо – необхідне застосування певних
припущень, моделей і довірчих інтервалів, тобто ймовірності
того, що фактичні втрати не перевищать розраховані.
Як відомо, рівень надійності компаній загалом і банків
зокрема у сучасному фінансовому світі визначається кредитним
рейтингом, який присвоюється зовнішнім рейтинговим
агентством для незабезпечених зобов'язань [2]. У свою чергу,
кожний рейтинг характеризується ймовірністю дефолту протягом
певного періоду часу. Таким чином, абстрагувавшись від фактичних
методів присвоєння кредитних рейтингів, можна припустити, що
вони вказують на ймовірність дефолту банку і, як наслідок, на
довірчий рівень, з яким необхідно розраховувати вимоги до його
економічного капіталу. Інший висновок полягає в тому, що розмір
необхідного для банку капіталу залежить від бажаного рівня
надійності його незабезпечених зобов'язань.
З
урахуванням
вищенаведеного
конкретизуємо
визначення економічного капіталу як оцінку загального розміру
капіталу, необхідного для забезпечення платоспроможності
банку із заданим довірчим рівнем, який відповідає цільовому
кредитному рейтингу його незабезпечених зобов'язань.
Визначення
економічного
капіталу
пов'язане
із
вирішенням низки складних проблем як концептуального, так і
прикладного характеру. Основна й найголовніша з них полягає в
тому,
що
розрахунок
виступає
лише
верхівкою
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повномасштабного економічного аналізу вартості банку і не
розглядає повний розподіл зміни вартості активів, а
зосереджується на визначенні необхідного капіталу з обраним
довірчим рівнем. У той же час економічна реальність набагато
складніша від такого спрощеного механізму. Незважаючи на це,
економічний капітал наразі є єдиним можливим способом оцінити
необхідний розмір капіталу, оскільки він ґрунтується на парадигмі
ризик-менеджменту. Суттєвою характеристикою економічного
капіталу є те, що його величина може порівнюватися з величиною
фактично наявного капіталу, результати чого і стають основою
для прийняття управлінських рішень у сфері управління
ризиками.
Ключовими моментами, що визначають вимоги банку до
капіталу, є його експозиція до ризиків та адекватна міра оцінки цих
ризиків, що враховує ймовірність втрати ним свого бізнесу, яка, у
свою чергу, визначається портфелем його операцій. Розуміння та
вміння визначати цей взаємозв’язок виступає тим ключем, який
дозволяє банку отримувати конкурентні переваги від
впровадження ефективного ризик-менеджменту.
Ймовірність того, що негативні зміни у вартості
фінансового інструменту можуть створити проблеми для банку,
неможливо звести до нуля. Завдання ризик-менеджменту –
підтримувати ймовірність отримання таких подій на
максимально низькому рівні, для чого банку необхідно
визначити для себе критичну межу втрат та ймовірність того,
що вони не будуть перевищені.
Виходячи з формулювань понять «вартість під ризиком»
(ValueatRisk – VaR) та «економічний капітал», формулу
останнього можна викласти наступним чином [1]:
p ( At  EC )  (1   ),
де p – ймовірність; At – зменшення вартості активів банку за
час t, втрати; EC – економічний капітал;  – довірчий рівень,
  (0,1) .
Інакше кажучи, вона визначає ймовірність того, що
різниця між очікуваною вартістю активів та її неочікуваними
коливаннями не перевищить економічний капітал, що
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забезпечить необхідну платоспроможність із заданим довірчим
рівнем протягом певного часу.
Отже, економічний капітал завойовує важливе місце
основної парадигми сучасного ризик-менеджменту. Концепція
полягає в тому, що вимоги до розміру необхідного капіталу
банку як джерела визначаються профілем ризиковості його
активів.
Література:
1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред.
А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с.
2. 2010 Annual European Corporate Default Study And Rating
Transitions // www.standardandpoors.com.

86

Добротвор І.Г.,
д.т.н., професор,
Тернопільський національний економічний університет
ОБҐРУНТУВАННЯ УМОВ ОПТИМІЗАЦІЇ
ПОДРІБНЕННЯ ХЛІБНИХ СУХАРИКІВ

При виготовленні будь-яких подрібнених харчових
виробів в основі технологічного процесу передбачується
застосування дробарок. Відомі різноманітні конструкції
дробарок, що використовуються на харчових підприємствах
України. Залежно від необхідної продуктивності процесу
подрібнення, дисперсності частинок, застосовують різні схеми
подрібнення: на вальцевих верстатах та дробарках. Подрібнення
переважно спрямовано для переробки бракованого хліба
пшеничних сортів, термін реалізації яких закінчився, а також
для виробництва панірувальних сухарів.
Фізична
сутність
подрібнення
у
молоткових
подрібнювачах полягає в тому, що в зоні подрібнення всі
висушені шматки хліба зазнають багаторазової ударної дії
молотків, що обертаються з великою частотою (близько 50 с-1).
Подрібнена дисперсія просіюється через змінні сита діаметром
3, 4, 5 мм і виводиться з робочої камери машини.
Встановлено [1], що руйнування твердих тіл під дією
зовнішніх сил може відбуватися за наявності хоча б однієї з
умов: локальне перенапруження поверхневих мікрооб'ємів у
місцях прикладання навантажень; наявність порожнин,
неоднорідностей та інших дефектів у структурі тіла; розвиток у
матеріалі значних пружних і пластичних деформацій. Механічні
характеристики: пружність, текучість, міцність, пластичність –
визначають поведінку твердого тіла при зовнішній силовій дії.
Якщо навантаження перевищує межу пружності, то матеріал
піддається пластичній деформації. Досягнення межі міцності
призводить до руйнування матеріалу. Причому зі зменшенням
розміру подрібнюваного тіла межа міцності зростає, тому що в
ньому зменшується кількість дефектів і зародків тріщин.
Розглянутий процес подрібнення дає можливість
урахувати роль і вплив на нього конструктивних особливостей
машини. Технологічний процес подрібнення включає вхідні
(рис. 1) керовані параметри Xі; збуджуючі параметри F; вихідні
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керовані параметри Y; оцінювальні параметри Z. Сукупність
вхідних і вихідних чинників, що впливають на процес у робочій
камері дробарки, відображена на схемі технологічного процесу
(рис. 2).

Рис. 1. Схема параметричної залежності подрібнення
висушеного хліба

Рис. 2. Схема технологічного процесу подрібнення сухарів
Серед керованих чинників, що змінюються, прийняті
наступні: Х1 – температура висушених шматків хліба, К; Х2 –
швидкість обертання приводного вала, кг/с; Х3 – діаметр отворів
сита, мм; Х4 – вид подрібнювального молотка.
На процес подрібнення також впливає низка чинників, що
мають стохастичний характер (F) та які залежать від конкретних
умов процесу (Z).
Керованість
процесу
подрібнення
характеризується
можливістю переведення керованої системи в заданий стан за
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допомогою конкретних керуючих дій u(t), що забезпечують
переведення системи з довільного початкового стану х0 у
визначений стан хд, протягом визначеного часу.
За параметри оптимізації, що характеризують енергетичну
ефективність процесу і якість панірувальних сухарів, прийняті:
У1 – питома витрата електроенергії за один цикл подрібнення, кВт;
У2 – температура отриманих сухарів, К; У3 – в’язкість, Па с; У4 –
вологоутримувальна здатність сухарів, %; У5 – дисперсність
сухарів, мм; У6 – адгезія до робочих органів, Па.
Параметрична схема (рис. 2) дозволяє встановити
взаємозв’язок між змінними, які в кількісному відношенні
характеризують математичну модель процесу [2, 3]. Керовані
чинники визначають критерій ефективності, результат
проведення процесу, мету його проведення. Серед них можна
виділити кількісні параметри – продуктивність, вихід виробів і
якісні – комплексний показник якості, вологість, питомий об’єм,
в’язкість і інші.
Для нижнього рівня факторів Х3 та Х4 отримано вибірку
даних експерименту для Х1, Х2 та Y об’ємом N = 10. У
наближенні (1) обмежимось першими двома доданками.
Таким чином, отримано залежність витрати електроенергії
на процес дроблення від температури сухарів та швидкості
обертання валу дробарки:
Y = 0,006·X1 + 0.025·X2 + 4,21.
Висновки. Розроблено план проведення експерименту для
оптимізації процесу подрібнення сухариків. Результати
екстремального
експерименту
дозволяють
визначити
оптимальні умови при яких процес подрібнення забезпечить
найкращі вихідні параметри.
Література:
1. Поперечний А. М. Процеси та апарати харчових виробництв
/ А. М. Поперечний, О. І. Черевко, В. Б. Гаркуша, Н. В. Кирпиченко ;
за ред. Поперечного А.М. - К. : Центр учбової літератури, 2007. –
304 с.
2. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске
оптимальных русловий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В.
Грановский. – М. : Наука, 1971. – 283 с.
3. Шилов Г. Е. Математический анализ (функции нескольких
вещественных переменных) / Г. Е. Шилов. – М. : Наука, 1975. – 375 с.

89

Дяківнич В.В.,
магістр,
Пасічник Р.М.,
к.ф.-м.н., доцент,
Тернопільський національний економічний університет
МОДЕЛЬ ПРИБУТКОВОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

В оцінці економічного стану підприємства первинною є
його ринкова позиція, яка ґрунтується на якості товару, які воно
презентує. Якість товару передбачає певні його споживчі
характеристики, які супроводжуються конкурентоспроможними
цінами. На момент появи нового виробу ціни не
встановлюються на мінімально допустимих рівнях. Але в
процесі розвитку товару, внаслідок конкуренції, перевагу
отримують ті виробники, які при достатніх споживчих
характеристиках товару спроможні задовольнитися невисокими
цінами. Основою забезпечення високої якості продукції при
помірній собівартості є ефективна організація бізнес-процесу її
виробництва. Мірилом такої ефективності можна вважати
прибутковість бізнес-процесу. Для ефективного управління нею
може бути використана математична модель, якої загалом досі
не розроблено. Основними компонентами прибутковості Pi i -го
бізнес-процесу вважатимемо обсяг надходжень R i від реалізації
його продукції та обсяг витрат C i , що супроводжує її
виготовлення. В загальному випадку ці величини є динамічними
Pi (t )  Ri (t )  C i (t ) i  1, K .
(1)
Компоненти в попередній формулі не є рівноцінними. В
той час як обсяг надходжень пов’язаний із рівнем цін Vi та
обсягами реалізації і є більш інерційним, собівартість може
динамічніше мінятися завдяки зусиллям управлінців та
вмотивованих працівників. Надходження моделюємо на основі
узагальненої моделі Басса [1]:
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1  e  ( p  q )t
(2)
g e  (t  s )[ g1 (t  s )  g 2 ] ,
q ( p  q )t 1
1 e
p
де M – максимальна кількість потенційних покупців, p –
коефіцієнт інновації, q – коефіцієнт імітації, s – точка корекції
моделі Басса, g 1 , g 2 – коефіцієнти узагальненої моделі.
Прогнозування собівартості реалізуємо на основі методу
 – крокового методу Холта із адаптивним експоненціальним
згладжуванням
C i (t   )  Fi (t )  Di (t )   ,
  1,  ,
(3)
(4)
Fi (t )  Ti (t )c i (t )  (1  Ti (t ))[c i (t  1)  Di (t  1)] ,
Di (t )  Ti (t )[c i (t )  c i (t  1)]  [1  Ti (t )]Di (t  1) ,
(5)
де  – крок прогнозу, F – базовий прогноз собівартості, D –
прогноз приросту собівартості, T – контрольний сигнал, який
дозволяє адаптувати параметр експоненціального згладжування
до динаміки модельованого сигналу, c – спостережене значення
собівартості.
При цьому контрольний сигнал будується як відношення
модуля прогнозу похибки E до прогнозу абсолютної похибки
A базового прогнозу собівартості
| E (t ) |
.
(6)
Ti (t )  i
Ai (t )
Побудована модель дозволяє прогнозувати прибутковість
окремих бізнес-процесів та обґрунтовано планувати заходи
щодо її зниження Ефективність запропонованого підходу
підтверджена експериментально.
Ri (t )  Vi M
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АНАЛІЗ ГЛОБАЛЬНОГО РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ

Розвиток українського суспільства на засадах сталого
розвитку об’єктивно приводить до створення науково
обґрунтованих методик комплексної оцінки економічного,
соціального й екологічного впливу компаній на суспільство. Для
аналізу глобального рівня соціальної відповідальності компаній
автором обрано рейтинг найбільш етичних компаній світу
«World’s Most Ethical Companies» (далі – WME), який
проводиться з 2007 року всесвітньо визнаним Інститутом етики
(Ethisphere Institute, США, 1998) [1].
рейтингу
WME
корпоративна
соціальна
У
відповідальність (КСВ) оцінюється за сімома основними
категоріями: 1) корпоративне громадянство і соціальна
відповідальність (CSR) – 25%, 2) корпоративне управління –
15%, 3) інвестиції в інновації та практики, які сприяють
суспільному добробуту, 4) лідерство в галузі, 5) репутація
компанії у законодавчих органів та історії порушень закону, 6)
керівники вищої ланки, колеги по галузі, постачальники та
клієнти – 30% [критерії 3-6], 7) етичний кодекс у компанії – 30%
[1-2].
Рейтинг
формується
на
підставі
об’єктивностандартизованого аналізу всіх представлених до рейтингу
компаній (фіналістів-учасників) методом експертних оцінок
провідними фахівцями міжнародного рівня [1].
Дослідження приналежності найбільш етичних компаній
(за рейтингом WME) країнам світу за період 2009-2013 рр.
(з урахуванням подвійного обліку міжнаціональних компаній) в
цілому показало зростання як кількості найбільш етичних
компаній (2009 – 99, 2010 – 100, 2011 – 110, 2012 – 145, 2013 –
141), так і країн їхньої географічної дислокації (2009 – 15, 2010 –
12, 2011 – 22, 2012 – 21, 2013 – 21).
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Виходячи із числа національних компаній, що ввійшли до
рейтингу WME (2009-2013 рр.), автором проранжовано країни
світу з використанням вбудованої функції РАНГ(1) в MS Excel:
РАНГ(ai; масив; k),
(1)
де ai – число, для якого визначається ранг (у нашому випадку –
це число національних компаній i-ї країни, що увійшли до
рейтингу WME); масив – посилання на список чисел, які
ранжуються (в нашому випадку – список країн з даними про
число їх національних компаній, що увійшли до рейтингу
WME); k – число, яке визначає спосіб упорядкування (якщо k=0,
то ранг визначається для списку, відсортованого в порядку
убування, інакше – у порядку зростання).
Згідно з результатами ранжирування, незмінною трійкою
країн-лідерів, чиї національні компанії щороку включаються до
рейтингу WME, є: США, Великобританія та Японія. Протягом
усіх років існування рейтингу WME США суттєво
випереджають інші країни за числом найбільш етичних
національних компаній. На жаль, жодної української компанії
протягом 2009-2013 рр. не було представлено серед найбільш
етичних компаній світу згідно зі списком WME.
Компанії зазвичай залишають список WME через судові
тяганини, порушення етики, а також зростання конкуренції у
відповідній галузі, але пізніше до нього повертаються. Крім
того, від року до року звання найбільш етичних набувають все
нові компанії. Так, протягом 2009-2013 рр. згідно з WME-Index
постійно покращують свої показники етичності такі країни, як
Ірландія, Португалія, Індія [2]. По всіх країнах можна дослідити
ступінь взаємозв’язку між отриманими ними рангами в різних
роках за допомогою значень коефіцієнтів рангової кореляції
Спірмена: результати розрахунків свідчать про наявність тісного
кореляційного зв’язку між рангами країн згідно зі списком
WME для поточного та попереднього років, тобто ймовірність
включення компанії в список WME зростає за умови її
приналежності до цього рейтингу у попередньому році.
Повернення компаній до списку WME після певного періоду
випадіння з нього доводить доцільність інвестицій у КСВ для
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будь-якої компанії, навіть в умовах економічного спаду. Отже,
найбільш етичні компанії світу, вочевидь, дуже мотивовані на
відновлення
програм
корпоративної
соціальної
відповідальності.
Література:
1. Євтушенко В. А. Оцінка корпоративної соціальної
відповідальності за методологією WME / В. А. Євтушенко //
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція MicroCAD2013, 29-31 травня 2013: тези доповідей. – Ч. 3. – Х. : НТУ «ХПІ»,
2013. – С. 151.
2. The World’s Most Ethical Companies [E-resource] – Access
regime: http://www.ethisphere.com
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СТЕРЕОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ВАРТІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Визначимо
загальне
поле
динаміки
трьох
взаємовпливових вартісних показників: WACC, CVA і P/S.
Оскільки CVA визначається не коефіцієнтом, а вартісним
обсягом, тоді, щоб усунути помилку спостереження,
пропонуємо уніфікувати щорічну динаміку показників у
коефіцієнтах:
P / Sn  P / S n1
kP/ S 
;
P / S n1

kWACC 

WACCn  WACCn1
;
WACCn1

kCVA 

CVAn  CVAn1
.
CVAn1

Для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» щорічна динаміка за
2011-2013 рр. становитиме відповідно:
1) WACC: 0,185, -0,438 і -0,5;
2) CVA: -4,49, -0,929 і 0,623;
3) P/S: 0,445, 9,165 і -0,638.
Тоді у тривимірній системі координат відзначимо відповідні
точки з координатами А (WACCn; CVAn; P/Sn). Окремо
відзначимо, що вибір того чи іншого показника в якості певної
осі не є принциповим і не впливає на розрахункові результати.
Наприклад, площина динаміки показників у 2011-2012 рр. має
вигляд (рис. 1):
Порівнявши щорічний зсув розташування площини,
можна констатувати її поступове переміщення від вертикальних
від’ємних значень до горизонтального розташування в секторі
позитивних значень, у 2013 р. – строго горизонтальне розташування
площини навіть вище від центру системи координат.
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Рис. 1. Просторове розташування поля динаміки вартісних
показників підприємства у 2011 році (а) та у 2012 році (б)
Аналітичною вагою також характеризується щорічна
зміна відстані від площини до центру системи координат. Для
цього необхідно спочатку розраховувати визначник матриці,
складеної за щорічними координатами точок динаміки.
Наприклад, у 2012 р. координати цих точок складали: A (-0,438;
-0,929;0), B (-0,438; 0; 9,165) і C (0; -0,929; 9,165). Тоді:
x   0,438 
y   0,929 
z0
0,438   0,438 
0   0,929 
9,165  0 
0,929   0,929  9,165  0
0   0,438 
  x  0,438  
z 

0,929 9,165
0
9,165
  y  0,929  

0
9,165
0,438 9,165

0
0,929
 8,514  x  4,014  y  0,407  z  7,458.
0,438
0

Наступною обчислимо довжину відрізка від площини до
центру системи координат O  0;0;0 :



8,514  0  4,014  0   0,407   0  7,458
8,514  4,014   0,407 
2

2

2



7,458
 0,792
9,422

Оскільки ᵨ 2011 = 0,342, ᵨ 2012 = 0,792 і ᵨ 2013 = 0,476, можна
говорити, що удвічі довша віддаленість поля динаміки координат
за 2012 р. і переміщення площини ближче до сектору позитивних
значень виявили порівняно більшу інтенсивність і високу
ефективність впроваджуваних у 2012 р. заходів з фінансового
менеджменту; зниження динаміки вартісних показників
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підприємства у 2013 р. порівняно з попереднім роком (що
узагальнено в показниках  ) не є негативним індикатором, адже
розвиток підприємства не може постійно прискорюватися.
Останнє зазвичай пов’язане зі зміною етапів життєвого циклу
бізнесу, переходом до більш зрілої стадії, що в економіці
характеризується як «ефект бігової доріжки». Отже, наведений
стереометричний підхід в оцінці динаміки вартісних показників
господарського зростання може також застосовуватися при
визначенні моменту зміни етапів життєвого циклу бізнесу.
Також не виключено можливість оцінки сукупної
інтенсивності приросту прямо не пов’язаних між собою
фінансових показників розвитку підприємства. При цьому
точки, що відповідатимуть тому чи іншому показнику, мають
розташовуватися безпосередньо на осі координат, тобто
A x;0;0 , B  0; y;0 і т. п. Процедура обчислення відстані від
відповідної площини до центру системи координат є
аналогічною.
Однак
окреслена
перспектива
потребує
додаткового вивчення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА
ЕКОНОМІЧНУ ДИНАМІКУ

Основу економіки будь-якої країни становить виробнича
діяльність промислових підприємств. Необхідною умовою її
розвитку є ефективне використання та відновлення виробничих
ресурсів, а також свідоме управління виробничими витратами.
Цей процес завжди відбувається в умовах неповної
визначеності, що характерно для більшості вітчизняних
підприємств. Виробничі витрати формують собівартість
продукції, впливають на її конкурентоспроможність, тому
грамотний облік впливу виробничих витрат на діяльність будьякого підприємства є важливим науково-практичним завданням
у контексті вирішення актуальної проблеми підвищення
конкурентоспроможності
вітчизняних
підприємств
та
економічного зростання в цілому.
Поряд з фундаментальними теоріями витрат, які були
розроблені кілька десятиліть тому, їх сутність, властивості і
взаємовпливи потребують удосконалення з урахуванням
сучасних економічних реалій, що неможливо без методів
сучасної математичної економіки.
В роботі [1] запропоновано математичну модель
економічної системи в просторі показників економічної
структури суспільства (ЕСС), якими є ліквідні накопичення
(далі – накопичення) включених у цю структуру суспільних
груп, цін на агрегований продукт аграрного та промислового
секторів,
сільськогосподарську
техніку
та
землю
сільськогосподарського призначення, розмірів земельних
ділянок, що перебувають у приватній власності основних груп
землевласників.
Для практичних досліджень було розроблено відповідне
програмне забезпечення за допомогою системи обчислень
Matlab, що включає комплекс програмних модулів, призначених
для присвоєння значень параметрам, обчислення значень
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функцій, що описують рівняння моделі [1], виведення
результатів обчислень та управління обчислювальними
експериментами. В результаті обчислювальних експериментів
вивчено вплив виробничих витрат на динаміку як окремих
економічних процесів, так і економіки в цілому.
Виявлені закономірності показують, що виробничі
витрати ділять ринок на сектори з ідентичною динамікою
фінансових процесів. Варіація показників виробничих витрат
розкриває внутрішні структурні зв'язки між учасниками
економіки, які формально не є спостережуваними через
специфічність ринку, на якому відбувається збут товарів.
Збільшення виробничих витрат членів однієї економічної групи
призводить до погіршення їх фінансового стану і викликає
коливання фінансових показників інших учасників економіки,
які, по суті, структурують ринкові процеси. Це означає, що тут
описано середовище, в якому функціонують економічні процеси
і яке характеризується зниженням продуктивності виробництва
внаслідок витрат, зумовлених фізичною природою виробничих
процесів і особливостями організаційного управління, в якому
виникають помилки і бувають допущені неправильні рішення.
Також на основі проведеного дослідження виявлено особливості
та умови ринкової структуризації, яка зумовлена впливом
виробничих витрат.
Література:
1. Григоркив В. С., Ищенко С. В., Григоркив М. В.
Моделирование экономики с учетом становления рынка земли
сельскохозяйственного назначения. Часть 1 / Григоркив В. С., Ищенко
С. В., Григоркив М. В. // Международный научно-технический журнал
«Проблемы управления и информатики». – 2014. – №3. – С. 128-137.
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Аграрний ринок є динамічною системою економічних
відносин, форм обміну продукцією аграрного сектору (в
інтересах задоволення суспільних потреб) у їх поєднанні й
взаємозв’язку з процесами виробництва, розподілу й
споживання, зумовлених розвитком суспільного поділу праці.
Це
складна
багатофункціональна
система
соціальноекономічних відносин між людьми, яка покликана створювати
сприятливі умови для забезпечення населення необхідною
сільськогосподарською продукцією і продуктами харчування. В
умовах господарювання та фінансово-економічної кризи ціна на
сільськогосподарську продукцію відіграє вирішальну роль як на
макро-, так і мікроекономічному рівнях.
Ціна продукції сільського господарства формується на
основі ринкових механізмів, тому виробникам для забезпечення
стабільності бізнесу необхідно планувати свої витрати таким
чином, щоб ринкова ціна не тільки їх покривала, але й
забезпечувала середню норму рентабельності. Отже, прогнозована
ціна на майбутній період дає можливість удосконалити процес
ціноутворення на рівні підприємства. Тому побудова моделей
ціноутворення, зокрема економетричних, в агропромисловому
комплексі набуває особливого значення та актуальності.
Оскільки є відомими статистичні дані [1] щодо динаміки
цін на окремі види сільськогосподарської продукції, тому існує
можливість побудувати економетричну модель залежності
індексу ціни реалізації сільськогосподарської продукції від
середніх цін реалізації таких видів продукції: зернових культур,
насіння соняшнику, цукрових буряків, картоплі, овочів, плодів
та ягодів, молока та молочних продуктів, яєць.
Економетрична модель залежності індексу ціни реалізації
сільськогосподарської продукції від середніх цін реалізації вказаних
видів сільськогосподарської продукції описується таким
співвідношенням:
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Y  107,75  0,01X 1  0,02 X 2  0,07 X 3  0,002 X 4  0,001X 5 
 0,001X 6  0,005 X 7  0,105 X 8 ,
де Y – індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції,
X 1 – ціна зернових культур, грн/т, X 2 – ціна насіння
соняшнику, грн/т, X 3 – ціна цукрових буряків, грн./т, X 4 – ціна
картоплі, грн/т, X 5 – ціна овочів, грн/т, X 6 – ціна плодів та
ягодів, грн/т, X 7 – ціна молока та молочних продуктів, грн/т,
X 8 – ціна яєць, грн за тис. штук.
Розраховані параметри показують, що зі зміною цін на
зернові культури, насіння соняшнику, плодів та ягод, а також
молоко та молочні продукти на 1 грн за тонну індекс цін
реалізації сільськогосподарської продукції збільшується в
середньому на 1%, 2%, 0,1% та 0,5% відповідно. А зі зміною цін
на цукрові буряки, картоплю, овочі та яйця індекс цін реалізації
сільськогосподарської продукції зменшується в середньому на
7%, 0,2%, 0,1% та 10,5% відповідно. Досліджувана модель
значуща в цілому, оскільки, згідно з розподілом ФішераСнедекора, F *  12,9  F ,l1 ,l2  2,007 [2]. У даній моделі параметри
регресії а, b1, b2, b3, b8 є статистично значущими, а b4, b5, b6, b7 не
є значущими, тому вплив середніх цін картоплі, овочів, плодів
та ягід, молока та молочних продуктів можна виключити, тобто
побудувати економетричну модель без вказаних факторів. Отже,
досліджувана модель конкретизується співвідношенням:
Y  110,04  0,003 X 1  0,02 X 2  0,06 X 3  0,087 X 8 .
Аналіз динаміки сільськогосподарського виробництва і
побудова адекватних моделей ціноутворення дасть можливість
прийняти правильне рішення господарюючому суб’єкту про
встановлення ціни з урахуванням усіх факторів, які впливають
на попит та пропозицію на ринку.
Література:
1. Офіційний сайт державної служби статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ .
2. Григорків В. С. Економетрика : Лінійні моделі парної та
множинної регресії : навч. посіб. / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута,
2009. – 224 с.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Системний підхід в антикризовому управлінні ґрунтується
на припущенні, що всі явища та процеси необхідно розглядати в
їх взаємозв’язку, враховувати вплив окремих елементів і рішень,
зворотні зв’язки [1]. Системний підхід реалізується, коли
враховуються такі аспекти:
– аналіз
діяльності
підприємств
свідчить,
що
функціонування підприємств без упровадженого антикризового
управління є дуже ризиковим заходом. Дослідження в цьому
напрямі слугують причиною появи нових парадигм, концепцій
та інструментів;
– методологія розробки ризик-рішення спрямована на
визначення уразливих місць підприємства, запобігання
повторенню подібної ситуації в майбутньому і припускає
проведення планування на випадок виникнення найбільш
ймовірних кризових станів, організацію ефективного обміну
інформацією до і після кризи, перевірку й оцінку реального
стану справ і, в разі потреби, проведення інновацій;
– оцінка ризику виступає частиною оцінки ефективності
управлінського процесу як вироблення і реалізації ризикового
рішення. Результат оцінки дає підставу для корегування окремих
елементів процесу антикризового управління з урахуванням ризику;
– оцінка ефективності включає визначення ефективності
досягнутого рівня як відносини втрачених можливостей щодо
витрат на керування ризиком;
– професіоналізм
у
керуванні
ризик-ситуаціями
в
антикризовому
менеджменті
набуває
виняткового
і
вирішального значення. Захист підприємства від ризику
виступає важливою функцією керування ризиком;
– доречно розглядати цілісну систему заходів з
антикризового управління на різних етапах життєвого циклу
діяльності підприємства;
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– розробляється комплекс заходів, які знижують безпеку
діяльності
підприємства
за
рахунок
використання
антикризового менеджменту;
– важливим
є
забезпечення
певного
балансу
використання ресурсів та інтенсивності заходів антикризового
управління з урахуванням ризику. Головна увага ризикменеджера має бути спрямована на спостереження за
параметрами ризику для розробки й ухвалення у ході виконання
прийнятого рішення та на швидке реагування у випадках
відхилення параметрів ризику і вживання заходів для зниження
негативних наслідків діяльності.
Антикризове управління є одним із небагатьох видів
діяльності, ведення якої неможливе без опори на результати
вищих фінансових розрахунків у сфері оцінки ризиків. Дедалі
більшого поширення й застосування набувають моделі
оптимізації параметрів реорганізаційної політики та оптимізації
бюджету розвитку підприємства. Головне призначення подібних
моделей – оптимізація стратегій розвитку підприємства та
формування його ефективного стратегічного потенціалу підприємства.
Організація і реалізація антикризового управління
включає види управлінської діяльності для реалізації ризикрішення, у процесі якої виявляються нові аспекти прояву
організаційного ризику, що вимагає оперативного вживання
заходів для мінімізації ризику. Отже, стратегія керування –
політика, що забезпечує правомірність і допустимість ризику
конкретного виду в ризикових рішеннях, які розробляються для
конкретних соціально-економічних систем і ситуацій.
Отже, антикризове управління з урахуванням ризику
повинно мати власну стратегію, тактику й оперативну складову,
які потрібно системно узгоджувати з низкою інших системних
характеристик та економічних критеріїв ефективного
функціонування підприємства. На всіх стадіях проектування
систем необхідно враховувати вплив як людського чинника, так
і інших ресурсів. Cистемний підхід в антикризовому управлінні
з урахуванням ризику повинен розвиватись за кожним напрямом
як окремо, так і в цілому.
Література:
1. Вітлінський В. В. Економічний ризик: системний аналіз,
менеджмент. – К. : КДЕУ, 1994. – 245 с.
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МОДЕЛЬ ЕВОЛЮЦІЇ РИНКОВОГО СЕГМЕНТУ

Управління збутом продукції виробничого підприємства
повинно базуватися на об’єктивній оцінці її ринкових позицій
на відповідних ринкових сегментах. Розподіл ринкового
сегменту не можна вважати статичним, оскільки при виведенні
нових марок товару або застосуванні активних маркетингових
заходів він зазнає суттєвих змін. На сьогодні відомі моделі
обсягів продажів, однак використання їх для моделювання
розподілу ринку вимагає суттєвого доопрацювання.
Нехай тенденцію загального обсягу ринкового сегменту
Y (t ) оцінено на попередньому етапі. На основі маркетингових


досліджень встановлено частки c та m попиту на товари
ринкового сегменту дo та після появи нового товару. Для
прогнозування перерозподілу ринкового сегменту необхідно
оцінити обсяг YN (t ) ринкового сегменту, охопленого даною
інновацією:
YN (t )  min  y N (t ) / cN , Y (t ) ,
(1)
де y N (t ) – прогнозований обсяг реалізації нового товару. Далі
неважко спрогнозувати обсяги реалізації товарів за марками:
y i (t )  ci YN (t )  mi (Y (t )  YN (t )) i  1,..., N . (2)
Прогноз обсягу реалізації нового товару будується у
вигляді узагальненої моделі Басса [1]
 ( t t1 )[ g1 ( t t1 )  g 2 ]
1  e  ( p  q )t
,
(3)
g1e g
y N (t )  M
q
1  e ( p  q )t
p
де M – максимальна кількість потенційних покупців, p –
коефіцієнт інновації, q – коефіцієнт імітації, g 1 , g 2 –
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коефіцієнти
узагальненої
моделі.
Коефіцієнти
моделі
встановлюються в два етапи. На першому етапі методом
найменших квадратів будується допоміжна прогнозна модель
[2]:
y N (t )  a  b  d y,t 1 (t  1)  c  d y2,t 1
(4)
де d y ,t – приріст обсягів продажів у момент часу t , a, b, c –
коефіцієнти допоміжної моделі. На її основі можна оцінити
максимальну кількість потенційних покупців
 b  b 2  4ac
,
(5)
2c
однак параметри p та q цим методом оцінити важко, оскільки
матриця найменших квадратів близька до виродженої. Для
усунення цього недоліку моделюємо лінійну залежність
згаданих параметрів
p  q  .
(6)
Підставляючи (5) та (6) в модель (3) та задавшись
значенням  , можемо підібрати значення параметра q , а
значить і p на основі попередніх спостережень за
середньоквадратичним критерієм. Вибір прийнятного значення
 здійснюємо перебором значень із деякого допустимого
діапазону. Ефективність запропонованого підходу досліджена
експериментально.
M
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2. Noratikah A., Ismail Z. An improved parameter estimation of bass
model for forecasting new car demand. Prosiding Seminar Kebangsaan
Aplikasi Sains dan Matematik 2013 (SKASM2013) // http:// www.
researchgate.net
/publication/
258849854
_AN_IMPROVED_
PARAMETER_ESTIMATION_OF_BASS_MODEL_FOR_FORECASTIN
G_NEW_CAR_DEMAND.

105

Лесик З.Ю.,
Вінничук І.С.,
асистент,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
MIMIC – МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕЛЮВАННЯ
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи
проблеми тіньової економіки стали одними з найбільш
важливих як для України, так і для більшості країн світу. Окремі
різновиди
тіньової
діяльності
(корупція,
наркобізнес,
фінансування тероризму) справедливо належать до числа
глобальних проблем сучасності.
Тіньова економіка є досить непростим у дослідженні
явищем, тому для її моделювання використовується особливий
вид структурних рівнянь: модель системи показників та системи
факторів або так звану MIMIC-модель (multiple indicator multiple
cause).
МІМІС-моделі складаються з двох головних складових
співвідношень: рівнянь вимірювань та структурних рівнянь.
Рівняння вимірювань відповідають ряду спостережуваних
показників:
(1)
Y1  
1  u1 , Y2  2  u 2 ,…, Yq  q  u q ,
де

Yq , q  1, n

–

можливі

спостережувані

пояснювальні

показники тіньової економіки (наприклад, реальний валовий
внутрішній продукт, валюта),  – прихована змінна, тобто
пояснюючий показник тіньової економіки, u q – випадкове
відхилення, q – оцінки для структурних параметрів моделі
вимірювання.
Модель містить також компоненти структурних рівнянь:
   1 x1   2 x2   3 x3  ...   p x p  
(2)
де xm , m  1, p – ряд спостережуваних факторів, якими зазвичай
є податковий тиск (загальна кількість податків по відношенню
до ВВП), безробіття, корупція, реальна заробітна платня,
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інфляція тощо,  m – структурні параметри моделі,  – темп
відхилення.
Переписавши у векторній формі рівняння (1) та (2),
отримуємо:
Y    u
(3)

   T x 

(4)

незалежність між похибками та відхиленнями, тобто
M u T  0 , визначимо M  2   2 та M uuT   2 , де  –





 





діагональний елемент коваріаційної матриці
відхилень.
Модель (4) підставляють у (3) і отримують
y    T x   u .





випадкових

(5)

T
Позначимо P   ,     u та отримаємо скорочену
форму (5):
y  PT x   .
(6)
Використання MIMIC-моделей має декілька недоліків.
Дослідження показують, що результати, отримані за допомогою
МІМІС-моделей, не завжди є стійкими перед незначними
змінами в кількості періодів даних. Головна проблема при
використанні МІМІС-моделей полягає у виборі факторів, які
потрібно брати до розгляду при оцінці тіньової економіки в
конкретній країні. Ще однією перешкодою у використанні
МІМІС-моделей є відсутність припущень, що ґрунтуються на
засадах економічної теорії, при здійсненні специфікації моделей
та складність стратегії, що оцінюється.
Однією з найбільших переваг використання MIMICметоду є те, що він розглядає безліч причин існування та росту
тіньової економіки, так само як і безліч ефектів, які вона має на
всі сфери діяльності на відміну від інших методів, і тому емпірично
використовуваний метод значно відрізняється від них.

Література:
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МОДЕЛЬ ПОТОКУ ДАНИХ ПРИ АНАЛІЗІ ІНДЕКСУ
ХЕРФІНДАЛЯ-ХІРШМАНА

Індекс Херфіндаля-Хіршмана, що є найбільш популярним
серед маркетологів, визначається як сума квадратів часток усіх
країн, що діють на ринку:
(1)
HHI   i qi2
де HHI індекс Херфіндаля-Хіршмана[1]; qi - частка
виробництва (продажів) даної країни в обсязі випуску (збуту)
галузі.
Позитивною стороною цього індексу є та обставина, що
він не залежить від проблеми вибору числа підприємств, що
враховуються в індексі, в нього включаються частки всіх
працюючих на ринку підприємств. Ця ж обставина є недоліком
індексу - на реальних ринках число суб'єктів ринку може бути
досить великим і розрахунок індексу буде проблематичним.
Тому індекс модифікують і включають у нього тільки перші 50
підприємств, що займають лідируючі позиції на ринку. У цьому
випадку про високу концентрацію ринку говорять, коли
значення індексу перевищує величину 0,181, що вимагає
втручання уряду для нормалізації ситуації на ринку. Якщо при
цьому злиття підприємств веде до збільшення індексу на 0,05, то
таке об'єднання в США забороняється законом.
Основний недолік індексу пов'язаний з тим, що його
нижня межа є плаваючою. Тому коли на різних ринках індекс
приймає однакові значення, наприклад, 0,22222, то це зовсім не
означає, що перед нами ринки з однотипною структурою і
концентрацією. Якщо на першому ринку працює 5 підприємств,
а на другому - 200, то в першому випадку індекс може
змінюватися в межах від 0,20 до 1,00; у другому випадку - в
межах від 0,005 до 1,000. Тоді індекс, рівний 0,22222, означає в
першому випадку, що підприємства мають приблизно однакові
частки на ринку і ринок є однорідним, а в другому – що ринок
неоднорідний.
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Ситуація значно спроститься, якщо модифікувати індекс
так, щоб він лежав у межах від нуля до одиниці. Тоді при
значеннях індексу, близьких до нуля, можна говорити про
однорідність ринку і високої конкуренції на ньому. При
значеннях індексу, близьких до одиниці, можна говорити про
неоднорідність ринку і високої концентрації на ньому.
Подібну модифікацію здійснити досить просто. Якщо від
кожної з частин нерівності (1) відняти одну і ту ж величину, а
саме 1/n, отримаємо:
n 1
0  HHI  1 n 
.
(2)
n
Поділивши тепер всі частини нерівності на додатну
n 1
величину
, отримаємо остаточно:
n
nHHI  1
 1.
0
(3)
n 1
Таким чином, розрахувавши коефіцієнт
nHHI  1
1,
I
(4)
n 1
можна отримати зручну для інтерпретації модифікацію індексу
Херфіндаля-Хіршмана.
Чим менше ННІ, тим менше концентрація, тим за інших
однакових умов сильніша конкуренція на даному ринку і тим
слабкіша ринкова влада окремих підприємств. Для
конкурентного ринку (якщо число підприємств на ньому
перевищує 100) HHI прямує до одиниці, для монопольного
ринку – до 10 000.
Відповідно до різних значень коефіцієнтів концентрації і
коефіцієнтів Херфіндаля-Хіршмана виділяються три типи ринку
за ступенем концентрації (табл. 1).
Таблиця 1
Типи ринку за ступенем концентрації ХерфіндаляХіршмана [2]
Висококонцентровані ринки
2000 <ННI <10 000
Помірноконцентровані ринки
1000 <ННI <2000
Низькоконцентровані ринки
ННI <1000
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Показники ринкової концентрації дозволяють оцінити
ступінь монополізації ринку, рівномірність розподілу продавців.
Чим більше продавців з рівно-масштабній поставці продукції діє
на ринку, тим менше відповідні показники.
Для розгляду аналізу світового ринку, а саме при побудові
ІС, котра буде здійснювати аналіз за допомогою індексу
Херфіндаля-Хіршмана в реальному часі, даний показник буде
виглядати в моделі саме так (див. рис. 1):
Початок
НІ
Вибір країни
ТАК
НІ
Вибір періоду аналізу
ТАК
БД
Частка виробництва

Індекс
Херфіндаля‐Хіршмана країни
на галузевому риноку
>=2000

НІ

Індекс
Херфіндаля‐Хіршмана країни
на галузевому риноку
<=1000

ТАК

ТАК

Високо
концентрований
ринок

НІ
Низько концентрований ринок
Помірно концентрований ринок

Результат

Рис. 1. Модель потоку даних при аналізі індексу
Херфіндаля-Хіршмана
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОГО
ПРОЦЕСУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Забезпечення сталого економічного розвитку всіх галузей
України, зокрема електроенергетики, − головне завдання
сьогодення. Крім того, продукція споживачів електроенергії
занадто енергомістка й неконкурентоспроможна порівняно із
зарубіжними аналогами. Через низький рівень цін на електричну
енергію, з одного боку, підприємства-споживачі не зацікавлені в
упровадженні енергоощадних технологій, а з другого − відсутня
можливість розвитку енергогенеруючих потужностей та
електричних мереж усієї галузі. Вирішення проблем виробників,
постачальників та споживачів електричної енергії можливе
лише за умов комплексного підходу, що базується на концепції
та принципах логістики.
Будемо розглядати споживання та перерозподіл енергії
виключно на внутрішньому ринку України, оскільки вартість
енергії на експорт встановлюється на зовнішньому ринку й
кожна країна вирішує, продавати чи купувати товар за
встановленою ціною, тобто покупець чи продавець не в змозі
впливати на встановлення цін. Вироблена енергія потрапляє до
споживачів через перерозподільні підприємства, в свою чергу,
кошти за спожиту енергію потрапляють до виробників також
через розподільні підприємства. Від того, як чітко працює цей
механізм постачання й розрахунку, залежить якість і вартість
енергії. Тобто взаємодія виробників, постачальників та
споживачів у процесі енергопостачання може бути подана у
вигляді логістичного контуру. Таким чином, логістичний контур
відображає товарний, грошовий та інформаційний потоки.
Концепція
моделювання
логістичного
процесу
енергопостачання полягає в тому, що управління здійснюється
за рахунок системи взаємопов’язаних моделей, які враховують
як матеріальну складову відносин між виробниками,
постачальниками і споживачами, так і фінансовий аспект цієї
взаємодії.
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I

Принципи державної політики України в електроенергетиці
ФІНАНСОВА
СТАБІЛЬНІСТЬ

ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК

II

Модель оптимізації логістичного контуру
енергопостачання
Модель фінансового забезпечення та розвитку
постачання

Проблеми

III

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Обладнання застаріле й
потребує модернізації, що
підвищує небезпеку та
вартість енергії

Модель
конкурентного
ціноутворення

функціонування

Мережі застарілі й
потребують модернізації,
що підвищує небезпеку та
вартість енергії

Висока частка енерговитрат у собівартості
продукції, що зменшує її
конкурентоспроможність

Балансова вартісна модель

фінансовий потік
IV
ВИРОБНИЦТВО

енергія

ПОСТАЧАННЯ

енергія

СПОЖИВАННЯ

Балансова енергетична модель

Рис. 1. Концепція моделювання логістичного процесу
енергопостачання
Схематично концепцію моделювання логістичного
процесу енергопостачання зображено на рисунку 1.
Концепція включає чотири блоки: І – блок формування
принципів
державної
політики
України
в
галузі
енергопостачання; ІІ – блок формування математичних моделей,
які б забезпечували реалізацію цих принципів; ІІІ – блок
урахування
проблем
функціонування
виробників,
постачальників та споживачів; ІV – моделювання взаємодії
виробників, постачальників та споживачів у процесі
енергопостачання.
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ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Однією з основних властивостей навколишнього світу та
подій, явищ, які в ньому відбуваються, є відсутність повної
впевненості щодо їх настання. Це створює невизначеність у
плануванні наших дій. Але зрозуміло, що ступінь цієї
невизначеності залежно від ситуації буде різним.
У процесі управління економічними системами
(наприклад, виробництвом) постійно існує невизначеність щодо
стану справ у керованому об’єкті та його дій (поводження) у той
чи інший момент. Необхідно знати, як забезпечується виконання
встановленої програми, плану дій, які справи з матеріальнотехнічним,
фінансовим,
енергетичним,
інформаційним
забезпеченням. Необхідно також мати вичерпну інформацію
щодо стану ринкової кон’юнктури, економічної політики
державних органів управління, діяльності конкурентів,
партнерів, споживачів тощо. Саме тому важливо вміти чисельно
оцінювати ступінь невизначеності.
Базовою характеристикою рівня невизначеності є
ентропія, що також є одним із фундаментальних понять сучасної
фізики. Можливість застосування законів фізики до
економічних систем доведено в багатьох працях, зокрема [1].
Поняття ентропії було вперше введено у 1865 році
Рудольфом Клаузіусом. Він визначив зміну ентропії
термодинамічної системи при оборотному процесі як
відношення загальної кількості теплоти Q , отриманої або
втраченої системою, до величини абсолютної температури Т:
Q
S 
.
T
Дане рівняння можна застосовувати для визначення зміни
стану невизначеності фінансових ринків, зокрема ентропію
фінансових процесів можна описати як відношення
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S 

Q

,
p
де за Q будемо вважати приріст обсягу фінансових ресурсів, а
p – їх ціна.
Згідно з термодинамікою, ентропія системи та кількість
можливих “мікростанів” (суб’єктів господарювання), які
функціонують у макроскопічній системі (фінансовий ринок у
цілому) із заданими властивостями пов’язані між собою:
S  k ln  ,
де k – стала Больцмана,  – число мікроскопічних станів, що
реалізують даний макроскопічний стан.
Якщо застосовувати дане рівняння до економічних
систем, зокрема фінансових ринків, то можна стверджувати, що
зростання невизначеності фінансового ринку залежить від його
розміру: чим менший ринок (менша кількість суб’єктів, що
діють на ринку), тим менша ентропія.
У той же час фінансовий ринок є найбільш точним
індикатором стану економіки, і різка його зміна призводить до
фінансової кризи. Отже, за допомогою поняття ентропії можна
виміряти ступінь ризику коливання фінансового ринку.
У процесі досліджень також були проаналізовані
можливості інших видів ентропійних показників щодо
прогнозування настання кризових явищ на фінансових ринках
[2]. Показано, що деякі з них можна використовувати для
моніторингу коливань та нестабільності фінансових ринків. У
ролі тестових рядів використані часові ряди коливань на
фінансовому ринку 2000, 2008 та 2009 рр.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Економічна безпека держави – це гарантія незалежності
країни, умова стабільності та ефективності життєдіяльності
суспільства, що характеризується перш за все станом її
економіки і захистом від загроз економічній безпеці. Проблема
економічної безпеки України впродовж багатьох років
залишається надзвичайно важливою, передусім, з точки зору
забезпечення стійкого та збалансованого розвитку країни в
довгостроковій перспективі.
Як зазначив уряд, сьогодні Україна перебуває у
найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній,
політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі
банкрутства, суспільство – до соціальної і гуманітарної
катастрофи. Реальною стала загроза втрати Україною
суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за
крок від фінансово-економічного колапсу.
Однією із загроз економічної безпеки виступає зростання
державного боргу країни. Саме державний борг, його розмір,
методи розміщення та погашення мають зв'язок майже зі всіма
процесами економічного життя держави (дефіцит бюджету,
розмір грошової маси, темпи інфляції) особливо під час
валютно-фінансової кризи. Наслідками зростання боргу є втрата
економічної незалежності, вилучення з фінансового ринку
коштів (ріст внутрішнього боргу), які б могли бути використані
на
розвиток
реального
сектору,
зменшення
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках,
спад рівня життя населення.
Зовнішній борг зріс на 311,0 млрд грн протягом 2014 року,
оскільки Україна отримала близько 8,9 млрд грн від зовнішніх
кредиторів (МВФ, СБ, ЄС, США, Канади та Японії), які, проте,
були використані на погашення старих боргів. Реально вплинула
на розмір зовнішнього боргу також девальвація гривні: з
7,99 грн за 1 дол. до 15,77 грн за 1 дол. на кінець 2014 року [1].
У 2015 році борг продовжить зростати. У першу чергу, це
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відбудеться через те, що на 2015 рік так само заплановані
помітний дефіцит та чимала державна підтримка. Зовнішнього
фінансування, найімовірніше, знову вистачить тільки на
погашення старих боргів. МВФ спрогнозував борг України на
2015 рік у розмірі до 83,2% ВВП, але, цілком ймовірно, що він
перегляне цю цифру (прогноз МВФ на 2014 рік складав до
68,9% ВВП).
Для забезпечення економічної безпеки країни та розвитку
економіки необхідно змінювати парадигму управління,
створювати стратегічне державне бачення стійкого зростання,
критерії використання запозичень і їх повернення, ефективне
використання коштів у реальному секторі, що відрізнятиметься
від теперішнього споживчого використання запозичень.
У роботі проаналізовано залежність рівня економічної
безпеки України від обсягу зовнішнього боргу, ВВП та дефіциту
бюджету. Було встановлено, що найбільш адекватно дану
залежність описує модель
I ES  46.11  7.6 1010 D2  0,00016Y  0,0004Db ,
де I es – індекс рівня економічної безпеки, D – обсяг валового
зовнішнього боргу, млн дол. США, Y – ВВП, млн дол. США,
Db – дефіцит бюджету, млн дол. США.
Побудована модель залежності рівня економічної безпеки
від обсягу зовнішнього боргу, ВВП та дефіциту бюджету
дозволяє зробити висновки, що із збільшенням обсягу валового
зовнішнього боргу на 1 дол. США рівень економічної безпеки
зменшується в середньому на 27,52%, зі зростанням обсягу ВВП
на 1 тис. дол. США рівень економічної безпеки збільшується в
середньому на 0,16% та із збільшенням обсягу дефіциту
бюджету на 1 тис. дол. США рівень економічної безпеки
зменшується в середньому на 0,042%. Отримана модель
придатна також для визначення оптимального рівня економічної
безпеки та дає змогу аналізувати і прогнозувати цей важливий
для держави показник з метою прийняття ефективних та
вчасних управлінських рішень стосовно подолання та протидії
загрозам економічної безпеки України.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ VALUE AT RISK
В АНАЛІЗІ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Ризик – невід’ємна складова людського життя. Він
породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повної
інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати
розвиток подій. Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з
декількох можливих варіантів і немає впевненості, що воно
найефективніше.
На сучасному етапі функціонування економіки міра
впливу фінансових ризиків на результати діяльності
підприємств і рівень їх фінансової безпеки істотно зростає.
Збільшення впливу фінансових ризиків на результати
економічної діяльності викликане нестабільністю зовнішнього
середовища: економічною ситуацією в країні, появою нових
інноваційних фінансових інструментів, розширенням сфери
фінансових відносин, мінливістю кон’юнктури фінансового
ринку і низкою інших чинників. Тому ідентифікація, оцінка і
відстежування рівня фінансових ризиків є одним з актуальних
завдань у практичній діяльності підприємств.
У світовій практиці найпоширенішим підходом до оцінки
ризиків є застосування методу VaR (Value-at-Risk). Він полягає у
статистичній оцінці максимальних втрат заданого активу
(портфеля активів) протягом визначеного проміжку часу при
заданому рівні значимості. Методика визначення VaR описана у
[1].
На основі економічної вартості відкритих валютних
позицій ПАТ КБ “Приватбанк”, фактичної та експоненціально
зваженої волатильності валютних курсів, з імовірністю 99%
розраховані оцінки VaR. Результати подані в таблиці 1.
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Таблиця 1
Розмір валютного ризику станом на 30 березня 2015 р.
Валюта

EUR

USD

Короткостроковий період
(3 місяці)

EUR

USD

Довгостроковий період
(6 місяців)

Фактична волатильність

Показник
VaR, тис. грн.

–858599,543

–1267827

–622617,013

–905529,935

VaR, %

10,41%

15,37%

7,55%

10,98%

Експоненціально зважена волатильність
VaR, тис. грн.

–636883,208

–843691

–461966,468

–600121,717

VaR, %

7,72%

10,23%

5,60%

7,28%

В умовах динамічного фінансового ринку та
непередбачуваної перехідної економіки методика VaR-оцінки
потребує постійного тестування та модифікації. Вдалим шляхом
підвищення адекватності і точності оцінок вартості під ризиком
є використання експоненціально зваженої волатильності, що
дозволяє більшою мірою врахувати недавні шокові зміни
фінансових
індикаторів.
Підтвердженням
ефективності
розглянутого методу є відносно вдалі результати бек-тестування
в стандартних умовах українського фінансового ринку.
Варто зазначити, що значними недоліками параметричних
методів є припущення про нормальний закон розподілу та
лінійні
моделі.
Перспективним
є
використання
непараметричних методів оцінки вартості під ризиком, зокрема
методу імітаційного моделювання Монте-Карло, що може
використовувати будь-який закон розподілу та нелінійні моделі.
Крім того, VaR-методика передбачає похибку у розмірі 1%, 5%
тощо. Отже, необхідним є подальші дослідження у напрямі їх
усунення.
Література:
1. Білань Н. С. Оцінка ризику валютного портфеля банку на
основі VaR-методології / Н. С. Білань // Формування ринкової
економіки : наук. зб. – 2010. – Вип. 23. – С. 401–412.
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ
БІОЛОГІЧНИХ ПОПУЛЯЦІЙ З КВАДРАТИЧНОЮ
НАРОДЖУВАНІСТЮ

Особливе місце серед моделей динаміки популяцій
займають моделі, що враховують вікову структуру популяцій.
Інтерес до моделей динаміки вікової структури популяцій
зумовлений тим, що вікова неоднорідність особин є одним із
важливих внутріпопуляційних факторів.
Початок дослідження динаміки вікової структури
біологічних популяцій закладений у роботах Шарпа, Лотки, мак
Кендріка і фон Фоерстера. Ці моделі являють собою або лінійні
інтегральні рівняння відновлення, або систему лінійних рівнянь
у частинних похідних першого порядку.
Зокрема, лінійна стаціонарна модель Фоерстера має
вигляд [1]
x x

 d ( ) x( , t ),  , t  0 ,
(1)
t 


x (0, t )   b( ) x ( , t ) d , t  0 ,

(2)

x ( ,0)   ( ),   0 ,

(3)

0

де x(, t) – функція вікового розподілу особин віку  в момент
часу t, d(), b() 0 – коефіцієнти виживання та народжування,
() – початковий розподіл вікового складу.
Останнім часом приділяється значна увага нелінійним
моделям динаміки вікової структури. Так, у роботі [2] замість
рівняння виживання (1) розглядається рівняння
x x

 d ( ) x 2 ( , t ) .
t 
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У даній роботі досліджується модель динаміки вікової
структури у випадку, коли в рівнянні (2) маємо квадратичну
залежність народжуваності від вікової щільності (що відповідає
гіпотезі зустрічей), тобто


x (0, t )   b( ) x 2 ( , t ) d .

(4)

0

Для задачі (1), (4), (3) при умові, що d(), b() С[0,)
розв’язано питання існування та єдиності невід’ємного
розв’язку x(, t).
Розглянуто існування стаціонарних вікових розподілів,
оскільки саме такі режими найчастіше реалізуються в природі і
мають конкретне практичне значення. Доведено, що крім
нульового стаціонарного розв’язку, існує ще нетривіальний
стаціонарний розв’язок x ( ) вигляду




 d ( ) d 

x( ) 

e


0

 b ( ) e



2  d (  ) d
0
d

0

і показано, що цей розв’язок завжди нестійкий за Ляпуновим.
Література:
1. Von Foerster H. Some remarks on changing populations //
Kinetics of Cellular Proliferation. – New-York : Grune and Stratton, 1959. –
P. 382 – 407.
2. Griffel D.H. Age-dependent population growth // J. Inst. Math.
Appl. – 1976. – V.17. – P. 141 – 152.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОТОКІВ БІЗНЕСПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖ ПЕТРІ

Сучасні підприємства мають складну структуру, що
зумовлена багатопрофільною діяльністю, територіальним
розміщенням
підрозділів,
чисельними
корпоративними
зв’язками з партнерами. За цих умов у менеджменті підприємств
відбувається зміщення акцентів з управління окремими
ресурсами на управління наскрізними бізнес-процесами
підприємства від моменту отримання замовлення клієнта до
моменту реалізації продукції. При цьому в ході управління
бізнес-процесами всі матеріальні, фінансові та інформаційні
потоки розглядаються у взаємодії [1]. Великі можливості для
моделювання такої взаємодії надає теорія графів, одним із
перспективних розділів якої є мережі Петрі. Вони мають низку
властивостей, що дозволяють вважати мережі Петрі придатними
для моделювання взаємодії потоків бізнес-процесу підприємства.
Графічно узагальнена мережа Петрі (МП) зображується у
вигляді орієнтованого дводольного мультиграфа [2] з
додатковими правилами, що визначають динаміку процесу
функціонування МП. Базовий формалізм мереж Петрі закладено
у визначенні узагальненої маркованої МП [2]:
C   N , m0  .
(1)
де N   P, T , I , O  – структура МП; P   p1 , p2 ,..., pN  – скінчена

множина позицій МП; T  t1 , t2 ,..., t K  – скінчена множина
переходів; I – вхідна функція переходів, що визначена як
0
відображення I : P  T  N ; O – вихідна функція переходів, що



0
визначена як відображення O : T  P  N ; m0  m10 , m20 ,..., mN0



0
i

– вектор початкового маркування МП, m відповідає позиції
pi  P ; N 0 – множина натуральних чисел та нуль. Базові МП
можуть використовуватися для побудови узагальненої моделі
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взаємодії інформаційних та матеріальних потоків, що відповідають
руху запасів та готової продукції на складах підприємства.
На основі базового формалізму (1) будуються різні
узагальнення та розширення МП. При введенні невизначеності
нечіткого характеру в початкове маркування та правила зміни
маркування базового формалізму ординарної МП (1) буде
отримано підклас нечітких МП типу
Vr   N , M 0  ,
(2)
де N  ( P, T , I , O) – структура ординарних МП (1); M 0 – матриця
початкового маркування, кожний елемент mij0 якої дорівнює
значенню функції належності присутності j  1 маркерів у позиції
pi нечіткої МП. Пропонується використовувати нечіткі МП типу Vr
для моделювання взаємодії інформаційних та матеріальних потоків,
що супроводжують операції оформлення замовлення, передачу
його на виробництво, виробництво готової продукції та її реалізацію.
В результаті введення нечіткості в початкове маркування
та правила спрацьовування переходів до формалізму
ординарних МП був отриманий тип мережі Петрі Cr :

Cr   N , f , m0  ,
(3)
де N  ( P, T , I , O) – структура ординарних МП (1);
f  ( f1 , f 2 , , f K ) – вектор значень функції належності нечіткого
спрацьовування переходів, при якому f j  [0,1] . Цей тип МП
може бути використаний для моделювання інформаційних та
фінансових потоків розрахунків з контрагентами підприємства.
Таким чином, побудовані мережі Петрі різного типу
дозволяють, відповідно до кінцевого маркування мережі, отримати
інформацію про результат взаємодії потоків того чи іншого процесу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ВПЛИВІВ
НА АВТОРИНОК В УКРАЇНІ

Автомобільний
ринок
є
своєрідним
дзеркалом
національної економіки, а стан справ на цьому ринку
якнайкраще здатний висвітлити напрямок розвитку, тенденції,
негативні явища, можливі ризики у світовому масштабі. Як і
будь-яка галузь господарства, у національному масштабі він
зазнає таких самих макроекономічних впливів. Найбільш
вагоміших впливів він зазнає від таких чинників, як облікова
ставка НБУ та курс долара. Курс гривні стане основним
визначальним фактором розвитку ринку в 2015 році. Ситуація з
курсом гривні, м'яко кажучи, не сприяє розвитку ринку.
Девальвація гривні практично миттєво відбивається на
авторинку. Цінники на авто не встигають переписувати, а
покупців усе складніше заманити в автосалон. Не сприяють
зниженню цін і обмеження, введені Нацбанком при купівлі
валюти. Імпортерам з кожним разом усе важче формувати нове
замовлення. При тому, що зарплати в країні не індексуються,
автомобілі стають усе більш недоступними для багатьох
потенційних покупців. Але досвід показує, що незважаючи на
валютні коливання, продажі не зупиняться, тільки сегмент
покупців змінюється. На жаль, ніхто не ризикує спрогнозувати
курс гривні в 2015-му. Судячи з усього, незалежно від
маркетингових та рекламних стратегій імпортерів і дилерів, він
(курс) і стане основним визначальним фактором розвитку ринку
в наступному році. Все ж обсяг продажу автомобілів серйозно
впаде [2].
Не дає радісних перспектив на розвиток ринку і облікова
ставка НБУ. Із 4 березня НБУ уже вдруге підвищив ставку із
19,5% до 30%. При такій ставці, як зазначає AutoConsulting,
автокредитування втрачає сенс, оскільки автоматично виростуть
і відсотки за позиками. Високий рівень облікової ставки
зменшує можливість комерційних банків видавати кредити
населенню. Це вдарить по економічній активності в країні: люди
стануть менше купувати і перестануть вкладати гроші в нові
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проекти. Нагадаємо, що різкі стрибки облікової ставки свідчать
про кризу в економіці. Уже 6 лютого НБУ збільшив ставку із
14% до до 19,5%. В 2008 році частка покупок авто в кредит
досягала 40-42%. В останні роки цей показник упав до 17-20%,
однак автокредити ще якось підтримували авторинок. За умов,
коли облікова ставка досягла 19,5%, кредитування авторинку
може взагалі згорнутися [3].
Щоб наочно показати зв'язок між продажем автомобілів в
Україні та курсом долара і обліковою ставкою НБУ, наведемо
деякі табличні дані [1].
Таблиця 1
Дата
Лютий 2015 р.
Січень 2015 р.
Грудень 2014 р.
Листопад 2014 р.
Жовтень 2014 р.
Вересень 2014 р.

Облікова
ставка НБУ
19,5
14
14
14
12,5
12,5

Курс долара на
1 число місяця
16,14
15,77
15,05
12,95
12,95
13,11

Обсяг продажів
авто, шт.
2761
2551
7354
7548
7759
7964

Інформація, надана за останні 6 місяців, дозволяє
яскравіше простежити тенденцію, оскільки за цей час відбулися
різкі коливання значення наведених чинників. Як показують
фактичні дані, за останні півроку відбулося суттєве зниження
продажів автомобілів із 7964 до 2761 шт. в результаті різкого
підняття курсу долара із 13,11 до 16,14 грн та облікової ставки
Нацбанку із 12,5% до уже 30% у березні.
Із наявних економічних тенденцій можна спрогнозувати,
що ситуація в країні залишатиметься важкою і нестабільною,
тому можна сказати, що негативний вплив чинників ще довго
відчуватиметься у стані справ як на авторинку, так і в інших
галузях національного господарства [3].
Література:
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ПІДПРИЄМСТВ

Ефективне управління підприємством вимагає прийняття
оперативних і виважених рішень на основі постійного аналізу
значних обсягів інформації. Складність обробки цієї інформації,
необхідність застосування наукових методів економікоматематичного моделювання, потреба в удосконаленні
алгоритмів опрацювання даних, важливість отримання
підсумкових даних не лише в регламентовані терміни, але й за
запитом користувача в будь-який момент часу, необхідність
налагодження неперервних інформаційних потоків на всіх
рівнях виробництва і управління вимагає застосування нових
інформаційних технологій та впровадження на підприємстві
сучасних автоматизованих інформаційних систем. Це, у свою
чергу, вимагає значних інвестицій у придбання комп’ютерної
техніки, телекомунікаційного та офісного обладнання,
витрачання коштів на придбання чи розробку власного
програмного забезпечення, адаптації його до конкретних вимог
підприємства, навчання персоналу, збільшення штату за
рахунок системних програмістів та системних інтеграторів,
додаткових витрат на супровід інформаційної системи у разі
необхідності залучення зовнішніх фахівців та фірмпосередників. Питання визначення розрахункової ефективності
інформаційної системи гостро постає ще на стадії вивчення
господарської діяльності підприємства перед початком розробки
системи та на стадії проектування інформаційних робіт, а
проблеми оцінки фактичної ефективності за результатами
впровадження техноробочого проекту - на стадіях промислової
експлуатації та удосконалення інформаційної системи.
В науковій літературі детально описані методологічні
підходи до оцінки ефективності інформаційних систем. Автори
розрізняють:
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 портфельний підхід – фахівцями ІТ-підрозділу
підприємства створюється для керівництва вичерпний перелік
бізнес-процесів підприємства із зазначенням різних засобів їх
автоматизації і оптимізації порівняно один з одним. Керівник
отримує в доступній формі всю достатню інформацію для
вибору стратегічного напрямку розвитку інформаційних
технологій на підприємстві;
 бюджетний підхід – застосовується на підприємствах
з уже впровадженою інформаційною системою, коли
економічна ефективність вже відома і основна частина бюджету
буде витрачатися не на впровадження системи, а на підтримку її
в умовах впевненості
в гарантіях ефективності при
правильному бюджетуванні, мотивації персоналу і контролю за
витрачанням коштів.
 проектний підхід – визначення основних показників
економічної ефективності інформаційної системи на етапі
проектування.
Розглядають чотири групи методів оцінки ефективності
ІС: інвестиційний аналіз, фінансовий аналіз, якісні методи
оцінки та ймовірнісні методи.
Інвестиційний аналіз передбачає розрахунок термінів
окупності інвестицій, що являє собою аналіз повернення
вкладень, виходячи з максимальних термінів окупності;
визначення норми рентабельності (прибутковості) системи;
індексу доходності інвестицій; показника середньої
доходності інвестицій.
Фінансовий аналіз включає фінансово-вартісний аналіз,
який дає можливість встановити взаємозв’язок між елементами
собівартості вироблених товарів чи наданих послуг,
виробничими процесами та технологічними рішеннями;
розрахунок рентабельності інвестицій на основі аналізу витрат
на нові інформаційні рішення, зниження інших витрат після
впровадження системи та прогнозованого росту доходів;
розрахунок загальної (сукупної) вартості придбання,
встановлення, адміністрування, технічної підтримки, супроводу,
модернізації та промислової експлуатації системи; розрахунок
сукупного економічного ефекту для підтримки прийняття
рішень, зниження ризиків автоматизації та забезпечення
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гнучкості системи; підготовку швидкого економічного
обґрунтування, що включає розробку ефективного бізнесплану, враховує основні фактори успіху та ключові параметри
ефективності,
аналіз
критеріїв
вартості/ефективності,
визначення потенційних ризиків з розрахунком ймовірності їх
виникнення та впливом кожного з них, обчислення стандартних
фінансових показників; розрахунок економічної добавленої
вартості, що враховує чистий операційний прибуток
підприємства.
Якісний аналіз передбачає розрахунок сукупної цінності
можливостей проекту за п’ятьма напрямками: відповідності
стратегії бізнесу, впливу на бізнес-процеси, безпосередньої
окупності, архітектурі та ступеню ризику; аналіз поведінки
витрат, що використовує експертні оцінки вигідності
альтернативних варіантів інвестиційних вкладів та вивчає
залежність зміни різних статей витрат від зміни обсягів
виробництва з метою класифікації їх на змінні та постійні;
розрахунок збалансованих показників оцінки нематеріальних
активів: рівня корпоративних інновацій, ступеню задоволення
працівників, рівня забезпечення потреб клієнтів, можливості
навчання та кар’єрного росту; аналіз життєвого циклу системи
на основі зіставлення позитивних та негативних факторів
функціонування інформаційної системи.
Ймовірнісний аналіз включає методи прикладної
інформаційної економіки і передбачає комплексний підхід до
оцінки проектів, систем та бізнес-процесів.
Потрібно відзначити, що досить часто керівництво
підприємства основним критерієм доцільності впровадження
інформаційної системи бачить підвищення ефективності
виробництва за рахунок удосконалення системи управління, а
питанню зниження витрат на обробку інформації приділяє
менше уваги. В таких умовах визначення загальної економічної
ефективності є досить проблематичним, і доцільним стає лише
кількісна оцінка вибраного проекту через зіставлення
очікуваних показників автоматизованого варіанта з базовими
показниками
до
здійснення
процесу
впровадження
інформаційної системи.

127

Для найбільш загальної оцінки інвестиційного проекту
розраховують капітальні витрати К на проектування,
впровадження інформаційної системи, придбання обладнання та
його установку:
К=Вп+Впр+Вн+Вв,
де Вп – витрати на проектування системи; Впр – витрати на
створення програмного забезпечення; Вн – витрати на
налагодження програмного забезпечення; Вв – витрати на
впровадження системи.
Визначають річну економію коштів (П):
П=Во-Ва,
де Во – приведені до одного року витрати на обробку інформації
до впровадження інформаційної системи; Ва – приведені до
одного року витрати на обробку інформації після впровадження
системи.
Тоді розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності
капітальних витрат (Ер) обчислюється так:
Ер=П/К,
а термін окупності витрат на впровадження інформаційної
системи ( Т ) розраховується за формулою:
Т=К/П.
Річний економічний ефект Е від розробки і впровадження
інформаційної системи розраховується так:
Е=П-К*Ен ,
де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних
вкладень.
Зауважимо, що автори наукових публікацій роблять
акцент на тому, що впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій на українських підприємствах не завжди має вплив
на фінансові результати або цей вплив досить опосередкований і
проявляється лише через тривалий проміжок часу. Досить часто
впровадження інформаційних систем буває малоефективним,
потребує значних інвестицій. Причинами цього є недооцінка
керівництвом складності процесу впровадження, слабка організація
адміністрування, неготовність керівництва до радикальних
структурних змін, низька фахова підготовка персоналу. Ще на
етапі вивчення господарської діяльності підприємства, ідентифікації

128

системи, вибору та її планування основними ризиками фінансових
втрат є:
 відсутність належної оцінки економічної доцільності
проекту, технічної, операційної, законодавчої, політичної
складових;
 недооцінка очікуваних фінансових витрат на розробку
та впровадження системи; термінів виконання, умов
функціонування; переліку функцій системи;
 неправильний вибір варіанта створення інформаційної
системи з можливості придбання програмного забезпечення
«під ключ»; можливості придбання окремих деталей системи,
які можна інтегрувати власними силами або силами зовнішніх
системних інтеграторів; розробки системи третьою стороною;
створення інформаційної системи власними силами;
 недоліки в оцінці основних критеріїв вибору програмного
забезпечення, особливостей побудови програмного середовища,
можливості використання на різних програмно-апаратних
платформах, можливості інтеграції з програмним забезпеченням
інших розробників та власним;
 неврахування при виборі програмного забезпечення розміру
підприємства, денного потоку документів та чисельності персоналу;
 недоліки оцінки наявної та необхідної комп’ютерної і
телекомунікаційної техніки, її технічних характеристик та
можливостей;
 неправильний підхід до створення інформаційної
системи за впливом на організаційну структуру підприємства в
плані орієнтації на її збереження з адаптацією інформаційних
технологій чи раціоналізацію та принципову зміну структури
управління.
Аналіз цих проблем та пошук шляхів підвищення
ефективності впровадження інформаційних систем на
підприємствах потребує подальших досліджень.
Література:
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Розглядувані методи доцільно залучати для аргументації
як вибору предмета, який може бути опанований дистанційно,
так і програми, за якою цей предмет має викладатися. Поточний
контроль за перебігом навчального процесу та оцінювання
динаміки навчання студентів можна здійснювати, включивши
блок елементарної статистичної обробки результатів як
сервісний до курсу дистанційного навчання.
Для вирішення такого типу задач використовується апарат
перевірки статистичних гіпотез. Вхідною інформацією є як
результати поточного анкетування, так і оцінювання
викладачами досягнень студентів.
Можна сформулювати декілька постановок можливих
задач, розв’язок яких може бути корисним при розробці чи
застосуванні курсів дистанційного навчання, а потім коротко
навести і обґрунтувати статистичні критерії, які доцільно
залучити до визначення бажаного результату.
Під нульовою гіпотезою Ho мається на увазі гіпотеза про
відсутність значимості відмінності оцінки ознаки за різними
групами, що зіставляються. Відповідно альтернативна гіпотеза
H1 є гіпотезою про значимість відмінності. У випадку
ненаправлених гіпотез виконується перевірка того, чи значення
ознак є різним, а при направлених гіпотезах – чи показник за
першою групою перевищує показник за другою групою.
Найчастіше значимість останньої відмінності є бажаним
результатом, оскільки вказує на наявність прогресу показника і
напрямок удосконалення, наприклад, курсів дистанційного
навчання. Якщо порівнюються ознаки лише за двома групами,
то в першій групі висновок виконується за представленою
вибіркою {xn}Nn=1 або за утвореним на основі неї варіаційним
рядом x1*, x2*, …, xN*, у другій групі – за вибіркою {ym}Mm=1 або
за утвореним за нею варіаційним рядом y1*, y2*, …, yM*, причому
значення ознаки за першою групою у випадку направлених
критеріїв припускається більшим, ніж за другою. При
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застосуванні рангових критеріїв для двох сукупностей за рядом
значень {xn,ym}Nn=1Mm=1 утворюють варіаційний ряд {zk}k=1N+M.
Значення номера k у варіаційному ряді {zk}k=1N+M, яке відповідає
відліку xn чи ym, є рангом цього відліку, відповідно Rang(xn) i
Rang(ym). Якщо є декілька однакових zk, ранг для відповідних їм
відліків обчислюється як середнє номерів цих рівних між собою
zk. Ранги для зіставлення більшої кількості вибірок
обчислюються аналогічно. Через  позначено помилку першого
роду, тобто ймовірність відхилення Ho, коли вона є
справедливою.
Наприклад, для задач порівняння успішності різних груп
студентів; класифікації груп студентів, що вже навчалися, за
результатами залікових тестувань; аналізу результатів
опитувань груп студентів на етапі дослідної апробації курсів
щодо вдалості вибраної форми подачі матеріалу і т. п.
доцільним може бути використання:
– Q-критерію Розенбаума: направлена гіпотеза Ho (рівень
{xn}Nn=1 не перевищує рівень {ym}Mm=1) відхиляється, якщо
Q  Q(N, M), де Q(N, M) – критичне табличне значення для
критерію Розенбаума, визначене для плинних значень N і M,
QS1S2, S1{кількість xn*, n=1,2,…,N, які більші за yM*},
S2  {кількість ym*, m=1,2,…,M, які менші за x1*}. Необхідною є
умова N, M11, NM. Якщо Q-критерій Розенбаума не виявляє
відмінності, доцільно додатково скористатися, наприклад, критерієм Фішера;
– G-критерію знаків. Гіпотеза Ho (переважаючий напрям
зміни показників є випадковим) відхиляється, якщо GG(), де
G() – критичне табличне значення для критерію знаків,
визначене для плинного значення {кількості пар (xn, yn),
таких, що xnyn}, G – кількість пар (xn, yn), у яких напрям зміни
значення xn на yn не є переважаючим;
– біноміального критерію m. Гіпотеза Ho (частота
наявності певної ознаки не перевищує наперед задану величину
p) відхиляється, якщо mm(N, m, p), де m – емпірична частота
наявності ознаки у вибірці {xn}Nn=1, m(N, m, p) – критичне
табличне значення біноміального критерію, яке залежить, крім
рівня значимості  і об’єму вибірки N, також від співвідношення
теоретичної p та емпіричної m частот.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ
ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ НЕЧІТКОГО ПОПИТУ НА
ПРОДУКЦІЮ

Управління підприємством є наукою та мистецтвом
прийняття рішень. Лише достатній рівень наукового
обґрунтування управлінських рішень дає змогу раціонально
формувати стратегію розвитку підприємства та провадити його
фінансово-виробничу діяльність на практиці. Одним із завдань,
яке стоїть перед керівництвом підприємства, є планування та
реалізація виробничої програми підприємства.
Одним із альтернативних підходів до моделювання
діяльності суб’єктів господарювання є використання теорії
нечітких множин та лінгвістичного моделювання, яка дає змогу
формалізувати знання і судження фахівців та експертів під час
прийняття управлінських рішень. Відповідно до лінгвістичного
підходу значеннями певних змінних виступають не лише числа,
а й поняття та слова природної мови людини, для
математичного опису яких використовують нечіткі множини та
лінгвістичні змінні. Такий підхід був запропонований
математиком Л. Заде і розвинений багатьма науковцями та
практиками.
Зокрема, значний внесок у дослідження фінансововиробничої діяльності підприємств та розвиток теорії нечітких
множин і лінгвістичного моделювання зробили зарубіжні вчені:
А.В. Алексеєв, Р. Беллман, А.Н. Борисов, Д. Ванг, М. Заранді,
А. Кофман,
О.А. Крумберг,
С.А. Орловський,
Т. Такагі,
Дж. Танг, М. Сакава, М. Сугено, Р. Фунг та вітчизняні науковці:
В.В. Вітлінський, В.М. Вовк, В.М. Геєць, Ю.П. Зайченко,
Ю.Г. Лисенко, С.Л. Лондар, А.В. Матвійчик, С.І. Наконечний,
А.П. Ротштейн, М.С. Сявавко, В.Є. Юринець та ін.
Вивчення та аналіз опублікованих праць щодо планування
діяльності суб’єктів господарювання дали змогу зробити
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висновок про те, що питання застосування теорії нечітких
множин до моделювання виробничої програми підприємства є
недостатньо розробленими як у науковому, так і в практичному
аспектах.
Важливим
елементом
інструментарію
планування
діяльності підприємства є система бюджетування підприємства,
невід’ємною складовою якої є бюджет виробництва. Автор
зазначає, що ефективність процесу бюджетування залежить від
того, чи проводиться поточний контроль виконання бюджетів,
зокрема, моніторинг відхилень фактичних показників діяльності
підприємства від планових та виявлення причин цих відхилень.
Оптимізація виробничої програми підприємства є однією
із складових комплексу задач прийняття рішень на
підприємстві. Відправною точкою для розрахунку показників
виробничої програми підприємства є споживчий попит на його
продукцію. Причому підприємству необхідно досягти такого
обсягу продажу продукції, за якого виторг покриватиме всі
витрати на її виробництво (так звана „точка беззбитковості”).
Виходячи з того, що у практиці господарювання майже
відсутні ситуації, коли критерії та цілі задач прийняття рішень є
кількісно визначені, детерміністичний підхід до моделювання
можна вважати спрощеним для використання у моделюванні
реальних ситуацій, а більшу увагу доцільно приділяти методам
прийняття рішень, які враховують ризик та невизначеність.
Проте методи та моделі прийняття рішень в умовах ризику
можна використовувати лише тоді, коли розподіл ймовірностей
на множині можливих розв’язків є відомий або принаймні може
бути оцінений.
Нами запропоновано лінійну оптимізаційну модель
виробничої програми підприємства із гнучкими обмеженнями
виробничих ресурсів. Вона дозволяє формалізувати ситуації,
коли виробник може вказати наявний гарантований обсяг
запасів сировини для виробництва продукції та можливі її
додаткові обсяги (наприклад, на складі у випадках, коли
сировина швидко псується) або можливі обсяги її додаткових
поставок (наприклад, за умов дефіциту певного виду ресурсів).
Модель дозволяє отримати компромісний розв’язок задачі
пошуку оптимального обсягу виробництва продукції на основі
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так званих „песимістичного” та „оптимістичного” розв’язків,
використовуючи відповідно у обмеженні нижню та верхню
межі запасів сировини.
Використовуючи аналогічний підхід, також проведено
моделювання виробничої програми підприємства за умов
нечіткого попиту на продукцію підприємства, тобто, коли ОПР
може вказати лише діапазон зміни величини попиту на основі
знань про ринки збуту продукції.
Отже, побудова ефективної системи підтримки прийняття
рішень на підприємстві та досягнення запланованих результатів
його фінансово-виробничої діяльності повинні передбачати
використання науково обґрунтованих методів та процедур
прийняття рішень.
В умовах ринкової економіки практично відсутні ситуації,
в яких усі обмеження та цілі були б повністю кількісно
визначені. Натомість значна частина змінних та параметрів є
якісними або такими, які можливо оцінити тільки в кількісних
межах. Тому для вирішення задач прийняття рішень необхідно
застосовувати методи та моделі, які передбачають формалізацію
ризику та невизначеності. Використання стохастичного підходу
для розв’язання таких задач вимагає збору й опрацювання
великої кількості вхідних даних, що зазвичай є недешевим та
трудомістким.
Альтернативою є застосування теорії нечітких множин та
лінгвістичного моделювання, що дозволяє моделювати кількісно
невизначені аспекти проблемних ситуацій уведенням у задачі
прийняття рішень описів якісних змінних із використанням
нечітких множин та застосуванням експертних методів.
Використання методу ідентифікації об’єкта на основі нечітких
баз знань дозволяє оцінити якість сировини для виробництва
продукції та дає можливість ефективно використати у процесі
прийняття рішень досвід фахівців та експертів.
Метод забезпечує також моделювання оцінювання
доцільності виробництва нового товару на основі системи
показників, яке враховує як кількісні, так і якісні вхідні змінні,
наприклад, такі параметри, як ймовірність технічного успіху
проекту та доступність виробничих ресурсів для виробництва
товару.
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Запропонований комплекс лінійних моделей оптимізації
виробничої програми підприємства за умов нечіткої вхідної
інформації дає змогу враховувати чинники невизначеності в
умовах трансформаційної економіки. Зокрема, модель
планування виробничої програми підприємства за умов гнучких
обмежень виробничих ресурсів дає змогу формалізувати
ситуації, коли виробник може вказати гарантований обсяг
запасів сировини для виробництва продукції та можливі обсяги
її додаткових запасів/поставок, що забезпечує підвищення
ефективності використання виробничих ресурсів підприємства.
Модель оптимізації виробничої програми підприємства,
яка враховує нечіткий попит на продукцію, дозволяє особі, що
приймає рішення, брати до уваги запити ринку щодо обсягів
виробництва продукції, вказуючи при моделюванні лише
можливий діапазон величини попиту на продукцію.
Література:
1. Сявавко М. С. Оптимізаційні моделі виробничої програми
підприємства за умов невизначеності (нечіткий варіант) / Мар’ян
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ АГРЕГАТІВ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ
В управлінні технологічних агрегатів неперервної дії, які
характеризуються значною кількістю вхідних параметрів, що
впливають на показники їх роботи і в більшості часу
перебувають в усталених режимах, є актуальною проблемою
розв’язання задачі оптимізації усталених режимів.
За умов того, що показники роботи технологічних
промислових агрегатів характеризуються значною кількістю
вихідних параметрів, основними групами параметрів є
параметри, які характеризують технічний стан технологічних
агрегатів та технічного обладнання; параметри, які
характеризують екологічний стан технологічного процесу та
економічний стан роботи агрегату; важливими економічними
показниками є якість і кількість продукції, що випускається,
коефіцієнт корисної дії, собівартість продукції, що випускається
тощо. Залежно від відповідних вимог і умов користувача на
здійснення технологічного процесу протягом заданого часу
експлуатації промислового агрегата, при вирішенні задачі
оптимізації роботи технологічного агрегата користувач
періодично змінює критерій управління визначає пріоритети на
підтримку показників роботи за технічними, екологічними або
економічними параметрами.
Такі задачі оптимізації технологічних агрегатів із пошуку
екстремального значення вихідного параметра розв’язуються з
використанням методів багатомірного пошуку і пакетів
прикладних програм (Matcard, Matlab, Exess тощо) [1]. В значної
їх кількості для технологічних агрегатів ставиться також задача
пошуку оптимальних режимів у наступному формулюванні:
необхідно знайти такі значення вхідних параметрів ( x1 i x2 ) в
межах заданих по кожному вхідному параметру їх допустимих
мінімальних x j min та максимальних x j max значень, які
забезпечують задане значення вихідного параметра y
економічних показників із заданою похибкою y . Але для

136

розв’язання поставленої задачі в пакетах прикладних програм не
існує програмного компонента, що потребує окремих рішень та
створення нових відповідних програмних компонентів.
За умов того, що відомих математичних рівнянь, які
можливо було б використовувати при опосередкованих
вимірюваннях різних параметрів технологічних агрегатів,
особливо параметрів якості продукції та складу речовин і складу
економічних показників, практично немає, важливою задачею у
опосередкованих вимірюваннях є першочергова задача
отримання таких адекватних математичних рівнянь, для
вимірювання значень кожного параметра для яких прямі
вимірювання не можуть бути застосовані.
Для отримання математичних залежностей із визначення
значень величини параметра, який буде вимірюватися
опосередкованими вимірюваннями, необхідно задовольнити
умови для статичних вимірювань, при яких протягом певного
проміжку часу вимірювана величина параметрів, які впливають
на відповідний параметр, майже не змінюється або ж їх
значення змінюється на величину меншою значення похибки
вимірюваного пристрою. Такі вимірювання визначаються як
статичні вимірювання, які використовуються, як правило, для
встановлення взаємозв’язку між фізичними величинами
параметрів впливу та економічними і екологічними
показниками.
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.
Реалізація
запропонованого
методу
ідентифікації здійснюється в режимі нормальної експлуатації
промислового об'єкта і функціонування комп’ютерних систем з
розв’язання задач контролю способом опосередкованих
вимірювань [2].
Література:
1. Аладьев В. З., Шишаков М. Л. Введение в среду пакета
Mathematica 2.2. – M. : Инф.-издат. дом «Филинъ», 1997. – 368 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ВИПАДКУ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Складність та багатофакторність задач скорочення
викидів шкідливих речовин у національній економіці вимагає
розгляду виробництва в розрізі існуючих галузей (видів
економічної діяльності), включення до їх складу обсягу витрат
на реалізацію заходів за програмою скорочення та виділення в
першу чергу групи екологічно брудних серед них. У зв’язку з
цим запропоновано враховувати витрати на виконання
емісійних обмежень у структурі галузей основного виробництва
у вигляді [1]:
 x1  A11 x1  A12 x2  Cy2  y1 ,
(1)

 x2  A21 x1  A22 x2  y2 ,
Перше рівняння запропонованої моделі 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 зі скорочення
емісій. Друге рівняння відображає фізичний баланс
забруднюючих речовин як суму емісій, спричинених діяльністю
основного та допоміжного виробництв, та їх незнищених
обсягів.
Економічний зміст змінних моделі (1) вимагає розгляду їх
невід’ємних значень. Останнє тісно пов’язане з питанням
продуктивності балансових моделей, що дозволяє вести мову
про реальне функціонування виробничої системи, здатної
забезпечити проміжне споживання, додатні обсяги кінцевого
продукту та виконання встановлених обмежень з викидів
забруднюючих речовин.
Встановлено, що достатньою умовою функціонування
основного та допоміжного виробництв є неперевищення обсягу
неутилізованих викидів над повними емісіями забруднюючих
речовин, що виникають при виробництві кінцевого продукту, та
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витрат, спрямованих на обслуговування зобов’язань за
програмою скорочення.
Поряд з цим розглядається задача визначення, як
зміняться вектори валового випуску та обсягів утилізації
забруднюючих
речовин,
якщо
змінити
коефіцієнти
технологічних матриць, зокрема при посиленні екологічних
стандартів та необхідності збільшення витрат на виконання
зобов’язань за програмою скорочення. Наприклад, припустимо,
що зміни зазнають елементи однієї або кількох технологічних
матриць A11 , A12 , A21 , A22 , C .
Результатом дослідження такої задачі є алгоритм
визначення нового розв’язку у випадку збурення елементів
базисної матриці, що дозволяє визначати зміни в обсягах
валового випуску при зміні технологічних матриць екологоекономічної моделі (1) [2].
Крок 1. Знаходимо розв’язок u0 вихідної системи та її
обернену матрицю A1 .
Крок 2. Збурюємо матрицю A в елементі akj у вигляді
akj  akj  akj .
Крок 3. Визначаємо коефіцієнт  ek  1  akj  e jk  0 , де e jk

– відповідний елемент матриці A1 .
Крок 4.
Знаходимо
новий
вектор-стовпець
ek
матриці A .
ek 
 ek
Крок 5. Визначаємо нев’язку збуреного рядка в елементі
akj :  e   k  akj  u0 j , де u0 j – j -та компонента u0 .
Крок 6. Знаходимо новий
співвідношення u0  u0  ek   e .

розв’язок

на

основі
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Кризові умови, що склалися в Україні на даний час,
значною мірою вплинули на загострення проблеми
невиправдано високих складських і транспортних витрат, які є
стримуючим фактором для розвитку економічної діяльності
більшості виробничих і торговельних підприємств. Узагалі
частка логістичних витрат у ціні товару, що пропонується
вітчизняними підприємствами, досягає 30-35%.
Результатами наукових досліджень і практичною
діяльністю операторів ринку підтверджено, що саме
оптимізована модель логістичного менеджменту є на
сьогоднішній день потужним засобом розвитку сфери
транспортно-логістичних
послуг
в
умовах
жорсткої
конкурентної боротьби. А за оцінками фахівців, використання
сучасного логістичного інструментарію дозволяє знизити
загальні економічні витрати в середньому на 15-35% і витрати
на транспортування – приблизно на 25%. Однак тільки 7%
вітчизняних
промислових
і
торговельних
компаній
впроваджують чітко пророблену та обґрунтовану логістичну
стратегію.
З метою вирішення питань оптимізації постачань виникає
необхідність впровадження нових інструментів у процеси
управління транспортно-складськими комплексами на рівні
регіонів, реалізація яких дозволить значною мірою знизити
логістичні витрати на шляху просування вантажопотоку.
Основою такого підходу має бути регіональна інноваційна
модель, що базується на ефективному інноваційному
інструментарії
логістики,
яка
забезпечить
науково
обґрунтований вибір конкретного варіанта транспортнологістичного комплексу.
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В моделі в ролі елементів об'єднуються учасники
ланцюгів вантажопотоків, що взаємодіють у рамках
національної логістичної мережі, та організаційно-економічні
компоненти регіональної транспортно-логістичної системи, а
також враховуються місцеві специфічні структурні особливості.
При цьому склад основних учасників, їхня організаційноінформаційна взаємодія в межах регіональної стратегії розвитку
транспортно-логістичних
комплексів
відображається
в
різноманітних взаємозв’язках і управлінських відносинах, які
можуть бути реалізовані в конкретних бізнес-проектах. Крім
того, необхідне гнучке поєднання методів внутрішньофірмового
регулювання
діяльності
регіонального
транспортнологістичного центру із державним управлінням.
Національні (регіональні) ланки регулювання зобов'язані
шляхом застосування необхідного інструментарію формування
господарчих відносин, фінансово-кредитного регулювання,
митного законодавства, а також інформаційного та
координаційного
забезпечення
логістичних
процесів
здійснювати стратегічне вертикальне управління ТСК.
У свою чергу, аналітично-інформаційні підрозділи
регіональних логістичних центрів повинні проводити
моніторинг ринку товарів, а також ринку транспортних,
логістичних і супутніх послуг, необхідних для здійснення
поставок. На основі отриманих результатів логістичні центри
(ЛЦ) зобов'язані розробляти та реалізовувати проекти
комплексного
транспортно-логістичного
обслуговування
вантажопотоків на умовах «від дверей до дверей», «усе
включено» й «точно в строк». Отже, саме ЛЦ формують
замовлення
на
розвиток
транспортно-логістичної
інфраструктури в напрямку її місця розташування, спеціалізації
за видами послуг і пропускній здатності відповідно до розвитку
кон'юнктури попиту на транспортно-логістичні послуги в
територіальному розподілі, а також за структурою та обсягом.
Щодо такого елементу, як господарчі партнери (вітчизняні
та закордонні споживачі послуг; постачальники обладнання та
матеріалів; логістичні провайдери), то запровадженням
широкого кола важелів, що формують господарчі зв’язки
(напрямки, форми, принципи, масштаби взаємодії, детальні
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умови співробітництва з урахуванням логістизації, тарифи,
вартість послуг логістичних провайдерів та інше) мають
формувати каркас і масштаби регіонального транспортнологістичного комплексу.
Таким чином, динамічний розвиток транспортноскладських структур з логістичним менеджментом можливий на
основі
постійного
вдосконалювання
трьох
основних
взаємозалежних елементів цілісної багаторівневої моделі з
такими елементами регулювання: блок макроекономічного
та
регіонального)
управління,
блок
(національного
внутрішньогосподарського управління логістичним центром і
блок управління міжфірмовою взаємодією, тобто організацією
та
розвитком
раціональних
логістично-орієнтованих
господарських зв'язків учасників руху вантажопотоків.
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Інтелектуальна економіка – це теоретична галузь науки,
яка займається вивченням теоретичних та практичних проблем
взаємодії суб’єктів господарювання, які пов’язанні, в першу
чергу, з інтелектуальним капіталом та засобами підвищення
ефективності його використання.
Знання в системі інформаційної діяльності має двояку
природу: актуальну та операційну.
• актуальне знання – це осмислені і зрозумілі дані. Дані
самі по собі – це спеціально організовані знаки на якомусь носії;
• операційне знання – це ті загальні залежності між
фактами, які дозволяють інтерпретувати дані або витягувати з
них інформацію. Інформація, по суті, – це нове і корисне знання
для вирішення будь-яких завдань.
Сучасні ІС усе більш диференціюються за сферами
застосування. На ринку програмного забезпечення з'являються і
широко використовуються (поряд з системами пошуку
нормативно-правової інформації) ІС бухгалтерського обліку,
системи підтримки прийняття рішень (DSS), інформаційні
системи менеджменту (MIS), ІС управління інвестиціями
(Project Expert), ІС ризик-менеджменту (RMIS). Інтелектуальні
інформаційні технології (ІІТ, Intellectual information technology,
IIT) – це інформаційні технології, що допомагають людині
прискорити аналіз політичної, економічної, соціальної та
технічної ситуації, а також здійснювати синтез управлінських
рішень.
Інтелектуальна система (ІС, Intelligent System) – це
технічна або програмна система, здатна вирішувати завдання,
що традиційно вважаються творчими, які належать до
конкретної предметної області, знання про яку зберігаються в
пам'яті такої системи. Структура інтелектуальної системи
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включає три основні блоки: базу знань, інтелектуальний
інтерфейс та користувача.
Інтелектуальні інформаційні системи (ІІС) особливо
ефективні при застосуванні до слабо структурованих завдань, у
яких поки відсутня сувора формалізація і для вирішення яких
використовують евристичні процедури, що дозволяють у
більшості випадків отримати рішення. Частково цим
пояснюється те, що діапазон застосування ІІС надзвичайно
широкий: від управління безперервними технологічними
процесами в реальному часі до оцінки наслідків від порушення
умов поставки товарів за імпортом.
Впровадження системи аналізу ефективності в установах
підвищує якість прийняття рішень, відповідальність і
підзвітність, якість надання державних послуг, зростає ступінь
залучення громадськості в державну діяльність, точність
виявлення суспільних потреб. Результати аналізу ефективності
діяльності дозволять приймати адекватні, економічно
обґрунтовані управлінські рішення, виконувати довгострокові
стратегічні завдання, визначати реальні успіхи в досягненні
цілей державної установи.
Реалізація стратегії розвитку інформаційного суспільства
повинна забезпечити побудову суспільства, яке орієнтоване на
інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування
інноваційної моделі розвитку високотехнологічного суспільства,
в якому кожен громадянин має можливість створювати і
накопичувати інформацію та знання, отримувати до них вільний
доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу
кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для
забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення
якості життя.
Сьогодні в Україні спостерігаються високі темпи росту
галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). За рівнем
використання ІКТ в економіці, державному управлінні й
громадському житті Україна поки відстає не тільки від лідерів
світового прогресу, але й від країн Центральної та Східної
Європи. Для того, щоб увійти у групу держав з розвинутою
галуззю ІКТ, необхідно зберегти високі темпи росту у 2015 році
й далі. При відсутності послідовних із боку держави кроків
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(як, наприклад, було зі скасуванням і відновленням ПДВ на
послуги в ІКТ галузі), темпи росту галузі неминуче
сповільняться, і відставання збережеться.
Концепція людського розвитку об'єднує вирішення питань
виробництва і розподілу товарів та послуг з вирішенням питань
формування й використання здібностей і можливостей людей,
розглядаючи розвиток людських здібностей як кінцеву мету
суспільного прогресу безвідносно до їх впливу на виробництво
доходу.
Взаємодія
елементів
системи
характеризує
функціональний підхід, який визначає їх роль на
функціонально-ресурсному і функціонально-результуючому
рівнях, акцентує тимчасовий аспект розвитку інтелектуального
капіталу, підкреслює й розкриває значимість внутрішніх і
зовнішніх факторів відтворювального та інституційного
підходів. Тому елементи системи розглядаються на одному рівні
в
алгоритмі
формування
концепції
відтворення
інтелектуального капіталу за допомогою логістичного підходу.
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Регулювання динаміки соціальних і економічних процесів
зростання
ролі
держави
спричинене
об’єктивними
закономірностями та реаліями розвитку ринкової економіки,
доведене економічною наукою та підтверджене світовою
практикою.
У процесі пошуку форм та методів забезпечення
довгострокового економічного розвитку в економічній науці
тривалий час досліджувалися питання взаємодії держави і
ринкової економіки з позицій обґрунтування доцільності
державного регулювання.
Основним призначенням держави є забезпечення
фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бути
вирішені через попит та пропозицію, тобто через ринковий
механізм. Держава має будувати свою фінансову політику,
головним завданням якої є пошук раціональної моделі
перерозподілу фінансових ресурсів з метою прискорення
зростання матеріального виробництва і добробуту населення.
Оскільки роль держави у суспільстві й економіці
змінюється, то змінюються відповідно як функції держави, так і
функції її інструментів, а саме бюджету.
У фінансово-економічному словнику дефініція “бюджет”
визначається
як
“основний
загальнодержавний
фонд
централізованих грошових ресурсів, що виражає економічні
відносини держави у процесі розподілу та перерозподілу
валового суспільного продукту й національного доходу”, а
також як “планові обчислення очікуваних доходів і видатків
держави… на певний період” [1].
У механізмі бюджетного регулювання відображається
бюджетна політика держави. В економічній літературі існують
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різні підходи до визначення таких понять, як “бюджетна
політика”,
“бюджетно-податкова
політика”,
“фіскальна
політика”, “фінансово-бюджетна політика”. У сучасному
економічному словнику наведено таке тлумачення: “бюджетноподаткова (фіскальна) політика – політика держави у сфері
оподаткування і державних витрат, спрямована за задумом на
підтримку високого рівня зайнятості, стабільної економіки,
зростання ВНП” [2].
Сьогодні в Україні особлива увага приділяється питанням
організації міжбюджетних відносин в умовах ринкової
економіки.
Міжбюджетні трансферти необхідно розглядати як
важливу складову міжбюджетних відносин, розвиток яких є
базовим елементом стабілізації економіки України, зокрема
безпосередньо впливає на забезпеченість громадян суспільними
послугами, вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості,
виконання важливих економічних і соціальних програм тощо.
Крім того, трансфертний механізм, виступаючи інструментом
бюджетного збалансування, забезпечує органи місцевого
самоврядування додатковими ресурсами та є вагомим джерелом
їх доходів, відповідно, значна частка бюджетних видатків
покривається саме за рахунок трансфертних надходжень.
Розглянемо залежність трансфертів від бюджетних
надходжень. Відсортуємо zi (t k ) , (i  I d , I m ) за їхніми
значеннями в порядку зростання. Позначимо відсортовані
s

значення надходжень і трансфертів символами відповідно zik ,
s

zlk ( k  [1, m]) . Дискретно задані функції
s

s

s

s

( zik , z54 k ); (i  I d ; k  [1, m ]),
( zik , z55 k ); (i  I m ; k  [1, m ])

(1)

відображають залежність трансфертів від надходжень бюджету.
Нехай zi (tk ) – значення i -того показника бюджетних
надходжень (i  I d , I m ) в момент часу t k k  1, m , де m –
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кількість

таких

відомих

значень.

Значення

трансфертів

zl (t k ) (l  54, 55) – в моменти часу tk (k  1, m) також відомі.
Аналогічно, розглянемо залежність бюджетних видатків

від трансфертів. Відсортуємо zl (t k ) , (l  54,55; k  1, m) за їх
значеннями в порядку зростання. Позначимо відсортовані

значення трансфертів і видатків символами відповідно zlk ,

z jk (l  54,55; j  J d , J m ; k  [1, m]) . Дискретно задані функції


( z54 k , z jk ); ( j  I d ; k  [1, m ])


( z55 k , z jk ); (i  I m ; k  [1, m ])

(2)

відображають залежність видатків бюджету від трансфертів.
Важливим інструментом державного регулювання
економіки та її стабілізації є політика управління державними
видатками та доходами, оскільки забезпечує безпосередній
вплив держави на рівень ВВП, зайнятості, сукупного попиту та
сукупної пропозиції.
Література:
1. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г.
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МЕТОД ПОСЛІДОВНИХ ПОСТУПОК ДЛЯ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ОДНОГО КЛАСУ
ДВОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Відомий у літературі метод послідовних поступок
(наприклад, [1]) широко використовується для розв’язування
багатокритеріальних задач максимізації: f ( x)  max , x  M , де
x  ( x1 , x2 ,..., xn ) , M – множина допустимих розв’язків задачі з
простору E n , f ( x)  ( f ( x), f ( x),..., f ( x)) – вектор критеріїв. У

1

2

m

таких задачах бажано максимізувати кожен критерій. Однак не є
відомими методи для розв’язування багатокритеріальних задач,
в яких одні критерії бажано максимізувати, а інші –
мінімізувати. Тому метою доповіді є використання методу
послідовних поступок для розв’язання двокритеріальних задач,
в яких один критерій бажано максимізувати, а другий –
мінімізувати. Такі задачі часто виникають у різних галузях
економіки. Наприклад, задача підвищення рентабільності
виробництва підприємства або задача банківського кредитування, де
потрібно максимізувати прибуток при мінімальних ризиках.
Нехай двокритеріальна задача має вигляд:
f1 ( x )  max ,
(1)
f 2 ( x )  min ,
xM ,
де x  ( x1 , x2 ,..., xn ) , M - множина допустимих розв’язків задачі.
Зрозуміло, що одночасно забезпечити максимум функції f1 ( x ) і
мінімум функції f 2 ( x ) неможливо. Алгоритм розв’язування
задачі (1) складається із низки кроків. На першому кроці
розв’язуємо однокритеріальну задачу
(2)
f1 ( x )  max , x  M .
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Нехай

x(1)  ( x1(1) , x2(1) ,..., xn(1) ) – оптимальний розв’язок

(1)
(1)
(1)
задачі (2). Тоді обчислюємо f1 ( x ) і f 2 ( x ) . Якщо f 2 ( x ) нас
(1)

приймається за компромісний розв’язок
задовольняє, то x
задачі (1). В протилежному випадку визначаємо величину
поступки  f1  a1 , на яку можемо погодитись з метою
зменшення значення f 2 ( x ) , і визначаємо «уточнену» множину
(1)
допустимих розв’язків M 1 , де M1  {x  M | f1 ( x)  f1 ( x )  a1} .
Після цього розв’язуємо однокритеріальну задачу
(3)
f 2 ( x )  min , x  M 1 .
(2)
(2)
(2)
(2)
Нехай x  ( x1 , x2 ,..., xn ) – оптимальний розв’язок

задачі (3). Тоді обчислюємо

f 2 ( x(2) ) . Якщо

f 2 ( x(2) ) нас

задовольняє, то x (2) приймається за компромісний розв’язок
задачі (1). В протилежному випадку визначаємо величину
наступної поступки  f1  a2 , на яку можемо погодитись з метою
зменшення значення f 2 ( x ) , і визначаємо «уточнену» множину
допустимих розв’язків M 2 , де M 2  {x  M1 | f1 ( x)  f1 ( x )  a2} .
Після
цього
розв’язуємо
однокритеріальну
задачу
і
т.
д.
Процес
розв’язування
f 2 ( x )  min, x  M 2
однокритеріальних задач продовжується доти, доки знайдений
компромісний розв’язок не буде нас задовольняти.
Для розв’язування однокритеріальних задач можна
використати симплексний метод, якщо функції f1 ( x ) , f 2 ( x ) і
обмеження є лінійними, або методи нелінійного програмування
у випадку нелінійних функцій f1 ( x ) і f 2 ( x ) .
(2)

Література:
1. Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч.
посібник / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – К. : Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В умовах глобалізації економічні процеси України та
інших країн здійснюються на нерівних умовах розвитку
діяльності промислових підприємств. Поширення інноваційних
процесів підштовхує вітчизняних учених до більш швидкого
впровадження нових стратегій розвитку для гнучкої адаптації
підприємств із зовнішніми факторами. Саме це зумовлює
вдосконалення сучасної науки стратегічного управління й
підвищує роль процесу розробки та впровадження інноваційних
стратегій.
Головною проблемою впровадження інновацій на
підприємствах залишається питання управління підприємством
після їх залучення. Впровадження інновацій дедалі частіше
розглядається
як
єдиний
спосіб
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Саме тому
оцінка стратегій інноваційного розвитку є основною та
невирішеною проблемою [1].
Метою формування комплексного підходу є визначення
основних складових щодо оцінки інноваційної стратегії
промислових підприємств, її взаємозалежності та необхідності у
впровадженні. Основною проблемою повільного впровадження
інноваційних стратегій є страх та незнання процесу управління.
Складність умов господарювання, недофінансування для
застосування інноваційних процесів і складні умови
конкуренції, саме процес впровадження є важливим для
промислового підприємства (ПП), оскільки від його
послідовних та систематизованих дій буде залежати подальший
розвиток підприємства.
У процесі переходу ПП до інноваційного та стратегічного
управління необхідно дослідити основні види існуючих
стратегій, можливі підходи до їх оцінок, періодизацію
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виникнення та розвитку інноваційних стратегій, їх економічний
зміст та отриману користь для суспільства.
Для формування діючої ІС підприємства необхідно чітко
визначити склад і взаємозв’язок цілей, а також встановити
суб’єктивне їх бачення окремими суб’єктами і визначити їх
вплив на систему цілей підприємства.
Систему цілей підприємства об’єднує головна ціль, яку
зазвичай називають місією підприємства. Місія деталізує сферу
діяльності підприємства, конкретизує принципи роботи,
декларує філософію підприємства, визначає його статус у
суспільстві, проголошує цінності та його переконання.
Отже, після визначення місії та цілей підприємства
необхідно побудувати сценарії розвитку, що визначать основний
вектор розвитку підприємства.
Аналіз сучасної літератури у сфері стратегічного
дає
мажливість
зробити
висновок,
що
управління
багатоваріантність сценаріїв розвитку є одним з найбільш
ефективних інструментів, що дозволяє простежити зміни
найважливіших показників та їх взаємозв’язок під впливом
конкуренції.
На сьогодні існують декілька підходів щодо формування
сценаріїв: отримання певної думки; використання матриць
взаємодії; повторювальний механізм існуючих сценаріїв.
Механізм планування сценаріїв визначає основні стадії чи
створення нового продукту, чи підвищення економічних
показників. Основні види сценаріїв залежать від загальної мети
підприємства.
Запропонований комплексний підхід щодо формування ІС
на промислових підприємствах надає підприємству перевагу у
виборі ймовірних сценаріїв розвитку підприємства, скорочує час
для опрацювання великого масиву даних, зменшує необхідність
у кваліфікованих працівниках, оскільки дана методика не
потребує значних затрат часу. Результат виконаної роботи
полягає у швидкому виборі оптимального сценарію розвитку
підприємства в рамках вибраної інноваційної стратегії
підприємства. Вказаний метод щодо визначення рівня
152

інноваційного потенціалу на основі економічних та технічних
складових надає підприємству більш широкі можливості для
впровадження інноваційної стратегії, оскільки він вказує
можливу готовність неінноваційно-активного підприємства до
ймовірного впровадження ІС.
Література:
1. Батьковский А. М. Оценка инновационных стратегий
предприятия / А. М. Батьковский, А. П. Мерзлякова // Вопросы
инновационной экономики. – 2011. – № 7 (7).
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АЛГОРИТМ РОЗВ'ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ
АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З m  МІРНИМИ
  МАТРИЦЯМИ

Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь, яка
виникає при розв'язуванні динамічної моделі В. Леонтьєва [1].
Y  1, 2 ,..., m   E  B  1, 2 ,..., m    C  1, 2 ,..., m  , (1)
B  1 , 2 ,..., m   регулярна матриця розміру n  n ,
елементами якої є многочлени степеня l . Права частина
рівняння визначається як вектор
C  1, 2 ,..., m   c1,n 1  1, 2 ,..., m  ,

в якій



 c2,n1  1, 2 ,..., m  ,..., cn,n1  1, 2 ,..., m  

T

многочленів степеня l .
Елементи системи (1) задаються формулами
a i , j  1 ,  2 ,...,  m  


l



k1  k 2  ... k m  0

k

k

a i , j  k k ...k 1 1  2 2 ... mk m
m
1 2

 i  1, n ;



j  1, n  1 .

З огляду на це розглядається метод, що дозволяє звести
розв'язання системи (1) до обчислення невідомих систем
лінійних алгебраїчних рівнянь з числовими коефіцієнтами
спеціального вигляду [2].
Оскільки B  1 , 2 ,..., m  , C  1 , 2 ,..., m   поліноміальні
матриці, то їх можна подати у вигляді матричних поліномів
B  1 , 2 ,..., m  

l



k1  k2 ... km 0
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1k1 2k2 ...mkm Bk1k2 ...km

та
C  1 , 2 ,..., m  

l



k1  k2 ... km 0

1k1 2k2 ...mkm Ck1k2 ...km .

Розв'язок системи будемо шукати у вигляді відношення
двох поліномів [2].
l

Y  1, 2 ,..., m  



1k1 2k2 ...mkm X k1k2 ...km



1k1 2k2 ...mkm Z k1k2 ...km

k1  k2 ... km 0
l
k1  k2 ... km 0

, (2)

де X k1k 2 ...k m  вектори розмірності n ,
величини.
Невідомі

X k1k 2 ...k m та

Z k1k 2 ...k m  скалярні

Z k1k 2 ...k m обчислимо

методом

невизначених коефіцієнтів.
Згрупувавши члени у лівій і правій частинах отриманого
рівняння та прирівнявши після цього коефіцієнти при однакових
степенях  , для визначення невідомих матричних коефіцієнтів
X k1k 2 ...k m та
Z k1k 2 ...k m одержимо систему з числовими
елементами. Для розв'язання отриманої системи використано
алгоритм схеми розрізання [2].
Література:
1. Григорків В. С. Моделювання економіки. Частина 2 : навч.
посібник / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута, 2006. – 100 с.
2. Недашковський М. О. Обчислення з   матрицями / М. О.
Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наук. думка, 2007. – 294 с.
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ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ
ПІЛЬГ НА ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

З неокласичної точки зору, оподаткування впливає на
вартість капіталу [1], так само воно є вирішальним фактором,
який впливає на рівень інвестування. Дотримуючись цієї
позиції, зниження вартості капіталу – через надання податкових
пільг, наприклад, – призведе до збільшення рівня інвестицій,
підвищуючи їх еластичність відносно вартості капіталу.
У світі без податків підприємство, яке прагне
максимізувати свої прибутки, інвестуватиме до тих пір, поки не
буде досягнуто рівноваги (умови першого порядку максимізації
прибутку компанії). Така рівновага описується рівнянням (1):
Pmpc= r + d
(1)
де P – ціни на товари та послуги, mpc – гранична продуктивність
капіталу, r – реальна ставка відсотка, d – економічна
амортизація.
У такому світі без податків вираз (r + d) буде відповідати
вартості капіталу. Чим нижче даний показник, тим вище рівень
інвестування.
Якщо прибуток підприємства буде обкладатись податком
за податковою ставкою t, а інвестиційний проект
фінансуватиметься повністю за рахунок власних коштів,
підприємство, яке прагне максимізувати прибуток, буде
інвестувати до тих пір, поки не досягне рівноваги (2):
Pmpc= r / (1 – t) + d.
(2)
Наприклад, якщо рівень амортизації (d) складав 10% на
рік, реальна ставка відсотка (r) 5%, то вартість капіталу за
відсутності податків становитиме 15% та підвищиться до 17,7%,
якщо буде оподатковано прибуток підприємства за ставкою (t) у
35%. Таке підвищення вартості капіталу майже до 18% призведе
до зменшення інвестування на 5,4%, якщо еластичність попиту
на інвестиції відносно вартості капіталу складатиме 0,3.
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З наведеного прикладу видно, що найбільш ефективні
податкові пільги це ті, які безпосередньо зменшують вартість
інвестицій (вартість капіталу) – інвестиційні податкові знижки,
інвестиційні податкові кредити та прискорена амортизація – які
є більш ефективними за податкові канікули. Вплив
оподаткування на прийняття інвестиційних рішень через
вартість капіталу потребує певних уточнень.
Більшість законів щодо податку на дохід підприємств у
країнах, що розвиваються, зокрема, у Латинській Америці,
передбачають корегування амортизаційних відрахувань на
рівень інфляції та дозволяють повне списання номінальної
ставки сплачуваних відсотків. У такому випадку рівняння (2)
максимізації прибутку матиме такий вид:
Ppmg = r + d (1 + p) – tp / (1 – t),
(3)
де p – рівень інфляції.
З інфляцією та без податків а саме, без віднесення
амортизаційних відрахувань та відсотків на податкові витрати,
вартість капіталу буде мати вираз (r + d (1 + p)). Тоді рівняння
(3) показує те, що, коли є інфляція та дозволене повне списання
номінальної суми за відсотками, інвестиції, що фінансуються із
залучених засобів, субсидуються тому, що у такому разі не
тільки зменшуються реальні фінансові втрати, але й частина
вартості капіталу відшкодовується за рахунок інфляції. Субсидія
збільшується, коли, як показує рівняння (3), дозволяється
віднесення інфляції на амортизаційні відрахування.
Література:
1. Roca J. Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of Tax
Benefits [Електронний ресурс] / Jeronimo Roca // Inter-American
Development Bank. – 2010. – Режим доступу до ресурсу:
http://publications.iadb.org/handle/11319/2601?locale-attribute=en.
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Розвиток економіки суттєво залежить від структури та
адекватності розподілу основного матеріального ресурсу, які, в
свою чергу, залежать від рівня обґрунтованості та
оптимальності відповідних рішень. У зв’язку з цим потрібні
глибокі наукові дослідження процесів розподілу матеріального
ресурсу в економіці на її просте та розширене відтворення.
Результатом таких досліджень мають бути моделі оптимальної
взаємодії основного та допоміжного виробництв в екологоекономічних системах. Одна з таких моделей пропонується
нижче.
Розглянемо економіку, у якій функціонує основне
виробництво та допоміжне виробництво. Нехай t – змінна часу;
x  t  – матеріальний ресурс (продукція) основного виробництва;
z  t  – матеріальний ресурс допоміжного виробництва; 1x  t  –
частина ресурсу, задіяна у простому відтворенні в основному

виробництві 1  0,1 ;  2 z  t  – частина ресурсу, задіяна у
простому відтворенні в допоміжному виробництві  2  0,1 ;

1x  t  – капітальні вкладення у розширене відтворення

основного виробництва  1  0  ;  2 z  t  – капітальні вкладення
у розширене відтворення допоміжного виробництва   2  0  ;

y  t  – кінцева продукція. Підкреслимо, що x  t  та z  t  – це

абсолютні прирости основного та допоміжного виробництв, а
1 та  2 – це коефіцієнти капіталомісткості приросту
матеріального ресурсу в основному та допоміжному
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виробництвах. Зауважимо також, що прирости x  t  та z  t 
можуть бути лише невід’ємними.
Якщо позначити через

   0,1

частку кінцевої

продукції у загальному обсязі основної продукції, то матимемо
таке балансове співвідношення:
x  t   1x  t    2 z  t   1x  t    2 z  t   y  t  
(1)
 1    x  t    2 z  t   1x  t    2 z  t  .
Співвідношення (1) є агрегованою моделлю розширеного
відтворення з урахуванням процесів еколого-економічної
взаємодії. Залежно від тієї чи іншої стратегії керування екологоекономічними процессами, можна розглядати різні постановки
задач оптимального керування. Наприклад, однією із таких
задач може бути оптимізаційна задача
t*  min,
 x1  t    u  t   x1  t   x2  t   ,

 x2  t    1  u  t    x1  t   x2  t   ,

(2)

 0
0
*
*
 x1  0   x1 , x2  0   x2 , x2 t  x2 ,

0  u  t   1, t   0, t *  ,



1x  t 
– параметр керування, який відповідає
де u  t  
1x  t    2 z  t 

 

частці вкладень у основне виробництво, x  0   x0 , z  0   z0 ,

 

z t*  z* – задані початкові значення, t* – шуканий момент
часу, x* – шукана величина, що залежить від t* ,
x1  1  1    x , x2   2 z ,   1  1    / 1 ,    2 /  2 ,

 

 

x1  0   1  1    x  0  , x2  0    2 z  0  , x2 t *   2 z t* .
Запропонована модель (2) описує взаємодію основного та
допоміжного виробництв в еколого-економічній системі і
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дозволяє розв’язати задачу досягнення максимального
зростання допоміжного виробництва за мінімальний термін
часу. Отримані результати можуть бути використані на практиці
при дослідженні процесів еколого-економічної взаємодії в
економічних системах.
Література:
1. Григорків В.С. Моделювання процесів функціонування
основного та допоміжного виробництв в еколого-економічних
системах / В.С. Григорків, Л.В. Скращук // Науковий вісник
Чернівецького національного університету : збірник наук. праць. Вип.
730-731. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – С. 176-183.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Останні десять років українська економіка перебуває в
процесі складного трансформаційного періоду. Сучасний стан
економічного розвитку України характеризується переходом від
тривалої економічної кризи, що супроводжувалась структурною
деформацією, спадом національного виробництва, явищами
гострої платіжної кризи, знеціненням національної грошової
одиниці та високими темпами інфляції, до початку
економічного зростання.
Сучасна інфляція – це складний та неоднорідний за
причинами виникнення, механізмом реалізації та соціальноекономічними наслідками феномен, що створює певні труднощі
при дослідженні як безпосередніх рис інфляційного процесу, так
і його внутрішньої структури та якісних характеристик.
Інфляція – явище досить складне за формою її прояву та
сукупністю чинників, що її спричинюють. Вона виявляється в
зростанні цін на товари і тарифів на послуги, у падінні
валютного курсу національних грошей, у поглибленні товарного
дефіциту. Усі ці явища є проявом знецінення грошей, незалежно
від причинно-наслідкових зв’язків між грошима і товарами на
ринку. Проте інфляція не є лише грошовим феноменом. Вона є
тонким соціально-економічним явищем, яке породжене
диспропорціями відтворення у різних сферах ринкового
господарства [1].
Інфляція є результатом порушення макроекономічної
рівноваги, але водночас вона сама породжує низку соціальних та
економічних проблем. Тому все більшої актуальності набувають
питання комплексного дослідження інфляційних процесів в
економіці України, у тому числі й за допомогою економікоматематичних методів, які дозволяють оцінити кількісні та
якісні аспекти цього явища [2].
Методологічною основою для проведення дослідження
виступали, з одного боку, підходи, що базуються на
застосуванні економічної теорії, а з другого – економікоматематичні методи.
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При проведенні аналізу було виявлено, що найбільш
важливими факторами, що впливають на рівень інфляції в Україні, є
наступні: валовий внутрішній продукт, грошова маса  М 3  ,
облікова ставка НБУ, доходи населення, обсяг залучених
депозитів і виданих кредитів, золотовалютні резерви НБУ та
вирахувано, що найбільш істотний з зазначених факторів – це
облікова ставка НБУ, при парному коефіцієнті кореляції, що
дорівнює 0,586. Всі інші фактори практично не впливають на
індекс інфляції. Так само можна відзначити, що між факторами
існує взаємозв’язок, тобто спостерігається мультиколінеарності.
Парний коефіцієнт кореляції коливається в межах від 0,783 до
0,999.
Побудовано модель визначення рівня інфляції на основі
формальних критеріїв апроксимації, яка має наступний вигляд:
yˆ  101,0521  0,9637 x1  0, 4616 x2  1,3373 x3 ,
де x1 – коефіцієнт забезпеченості грошової маси виробленими
товарами (послугами), x2 – облікова ставка НБУ та x3 – коефіцієнт
забезпеченості грошової маси золотовалютними резервами НБУ.
Аналізуючи отримані прогнозні значення рівня інфляції в
Україні, встановлено, що протягом найближчих 5 років буде
спостерігатись його підвищення, що супроводжуватиметься
знеціненням
заощаджень
населення,
припиненням
довгострокових інвестицій і реального економічного зростання,
девальвуванням національної валюти, погіршенням показників
державного бюджету та ін.
Необхідне невідкладне втручання державних органів для
вирішення цієї проблеми, яка полягає в розробці актуальної
антиінфляційної політики, яка б включала політику
короткострокових, середньострокових і стратегічних заходів,
що в комплексі можуть принести очікувані суспільством
стабілізаційні результати.
Література:
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Сучасний стан та функціональні особливості ринку
страхових послуг займають центральне місце в економіці
країни. Недотримання належного рівня збалансованості і
надійності може призвести до уповільнення темпів зростання
страховика та негативно вплинути на його ринкову вартість.
Фінансова стійкість страхових компаній є основною умовою, за
допомогою якої інститут страхування може повноцінно
виконувати свою багатопланову роль у процесі суспільного
відтворення.
Теоретичні
основи
дослідження
характеристик
фінансового стану страхової компанії викладені у працях
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких як:
Е. Альтман, В. Д. Базилевич, В. Бівер, В. В. Вітлінський,
В. М. Вовк, В. М. Геєць, М. Г. Гузь, А. Б. Камінський,
К.
Ф.
Ковальчук,
Т. С. Клебанова,
М. М. Клименюк,
Г. Лук’яненко, О. М. Новоселецький, О. І. Черняк та ін.
Однак проблема фінансового аналізу діяльності страхових
компаній у сучасних умовах економічного розвитку України у
вітчизняній
економічній
літературі
наразі
висвітлена
недостатньо. Для визначення та управління фінансовою
стійкістю страхової компанії необхідна наявність об’єктивної і
повноцінної технології її оцінки, що включає сукупність
принципів, показників і методів вимірювання.
З огляду на зазначене, для здійснення обґрунтованого
аналізу фінансової діяльності страховика у сучасних умовах
доцільним
є
застосування
економіко-математичного
моделювання, що дозволить врахувати кількісні та якісні
фактори, фахові знання у страховій справі, а також забезпечить
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можливість налаштування параметрів моделей на реальних
даних.
Аналіз наукових праць дозволяє провести групування
методичних підходів економіко-математичного моделювання
оцінки фінансового стану страхових компаній.
До першої групи методичних підходів належать методики,
в основу яких покладено визначення інтегрального показника
фінансової надійності страхової компанії. Вказана методика
полягає у визначенні коефіцієнта фінансової надійності
страхової компанії і характеризує сукупний рівень ліквідності,
платоспроможності і рентабельності. Перевагою цієї методики є
простота її застосування, тому що інформаційною базою для неї
виступає публічна звітність страхової компанії. Головним її
недоліком є розрахунок показника ліквідності, в якому не
враховано різні рівні ліквідності окремих видів поточних
активів.
Наступним є підхід, в основу якого покладено розрахунок
одиничного показника фінансової надійності страхової компанії,
зокрема показника поточної надійності та надійності
перестрахувальної діяльності. Проте неможливим при
застосуванні даного підходу залишається визначення надійності
фінансового стану страхової діяльності, а також здійснення
аналітичних висновків та порівнянь.
До третьої групи варто віднести підхід, в якому
обґрунтовано напрями аналізу фінансової надійності страхової
компанії. Відповідно до методики, дослідження зводиться до
аналізу звітності щодо достатності власного капіталу,
платоспроможності, ліквідності балансу, а також надійності
розміщення активів відповідно до вимог чинного законодавства.
Оскільки вказані дослідження перебувають на початковому
етапі, тому не можемо стверджувати про абсолютну
ефективність розглянутої методики.
Проведений аналіз методичних підходів щодо оцінювання
компаній
дозволяє
фінансової
надійності
страхових
стверджувати,
що
розглянуті
методи
дослідження
концентруються переважно на окремих напрямах фінансової
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діяльності страхових компаній, у той час як належний синтез
даних, отриманих внаслідок цих досліджень, системно не
здійснюється.
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Сільське господарство має надзвичайно важливе значення
в житті людини, адже саме воно є найважливішою галуззю при
забезпеченні населення продовольством та сировиною
промисловості. В сільському господарстві створюється більш як
30% національного доходу та майже 75% фонду споживання [1].
Потенціал українських земель може забезпечити близько 100
млн чол. продуктами харчування. Але непродумані зміни в цій
галузі минулих років призвели не тільки до структурних
зрушень, а й до соціально-економічної кризи.
Для виходу з цієї ситуації, потрібне застосування
сучасних методів системного аналізу та кібернетики в
управлінні аграрним сектором. Це питання є актуальним у
зв’язку з дисбалансом виробничої структури сільського
господарства, що призвело до виснаження ґрунтів, порушення
ведення рослинництва та суттєвого скорочення виробництва
продукції тваринництва.
За цих умов організація управління сільським
господарством потребує розробки системи моделей оптимізації
розвитку названих галузей та залучення нових технологій.
При розв’язанні економіко-математичних задач з
планування
і
організації
високотоварного
сільськогосподарського виробництва методом лінійного
програмування потрібно брати до уваги вплив нерегульованих
випадкових факторів, спричинених людиною, та стохастичних
факторів, які можуть бути спричинені природою. Це можуть
бути опади чи температура повітря – чинники, які мають
великий вплив на урожайність культур.
Отже,
економіко-математична
модель
оптимізації
галузевої
структури
виробництва
високотоварних
сільськогосподарських підприємств є більш адекватною
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виробничим умовам, коли вона побудована поетапно на базі
стохастичного програмування з імовірнісними обмеженнями.
Запис
економіко-математичної
моделі
оптимізації
структури виробництва при максимізації прибутку має такий
вигляд [2]:
n

n

j 1

j 1

F   n j x j   q j x j  max ,

(1)

де n j – ціна реалізації продукції j -го виду, грн/ц; x j – обсяг
виробництва продукції j -го виду, ц; q j – витрати, необхідні
для здійснення виробництва продукції j -го виду, грн/ц; n –
сукупність змінних, які виражають кількість продукції j -го
виду, що виробляється та реалізовується сільськогосподарськими підприємствами.
При
розв’язанні
моделі
оптимізації
структури
високотоварних сільськогосподарських підприємств задаються
змінні, які відображають такі обмеження: за земельними
ресурсами, трудовими ресурсами, за агротехнічними вимогами,
за кормовим балансом, за наявністю техніки, за фінансовими
ресурсами, та інші обмеження, за якими можна розрахувати
окремі змінні.
За допомогою вказаної моделі можна встановити
оптимальний
обсяг
виробництва
сільськогосподарської
продукції та залежність між виробництвом продукції різних
галузей.
Також
можна
встановити,
чи
доцільно
сільськогосподарським підприємствам займатися вирощуванням
продукції і рослинництва, і тваринництва, чи, може,
виробництво продукції однієї галузі буде давати кращі
результати.
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Біткойн – альтернатива підконтрольним державі грошам –
з'явився на світовій фінансовій сцені сім років тому. Документ з
описом технології під авторством Сатоши Накамото був
опублікований 31 жовтня 2008 р. в маловідомому аркуші
розсилки криптографів. Двома місяцями пізніше ті, хто
продовжував стежити за розвитком технології біткойнів, стали
свідками появи “генезисного блоку” - першої серії біткойнів,
створених самим Сатоши Накамото, які стартували
розподілений публічний реєстр, оновлювана версія якого
зберігається в будь-якому вузлі мережі, де б той не перебував
[1].
Прогрес інформаційних технологій, що зумовив появу
такого інструменту, мав би викликати однозначний позитив у
державних чиновників. Криптовалюти дають державі ряд
переваг саме в тих сферах, де протягом багатьох років
відчувалися суттєві проблеми. Перш за все, це стосується ряду
проблем, пов’язаних із функціонуванням паперового грошового
обігу: орієнтація на загальне зменшення використання продукції
целюлозно-паперової промисловості з екологічних мотивів,
зокрема, через об’єктивну необхідність активізації зусиль із
збереження зелених насаджень, і відповідне зростання вартості
паперу, необхідність постійного вдосконалення технологій
захисту грошей через активний розвиток можливостей
фальсифікаторів, контроль за вивезенням великих обсягів
готівки за кордон для, по-перше, уникнення можливостей
наступної дестабілізації грошового обігу і, по-друге, подолання
тіньового, перш за все, “чорного”, сектору в економіці тощо.
Названі проблеми різні країни вирішують суттєво різними
способами. Одні країни прийняли досить оригінальне рішення
замінити в готівкових грошах папір на пластик (Австралія,
Румунія вже зробили це, Великобританія – планує) [2]. Проте
такий підхід, безумовно, вирішивши ряд екологічних проблем,
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не забезпечує, однак, здешевлення процесу випуску грошей.
Інші країни, наприклад Швеція і Норвегія, розглядають
можливість повної відмови від готівкових грошей [3]. Проте при
цьому, по-перше, суттєво зростає загроза електронного
шахрайства, і по-друге, таке рішення спрвляє суттєвий
негативний вплив на в’їзний туризм. На цьому фоні вигідно
вирізняється біткойн, який дає ряд безумовних переваг
(неможливість підробки, повна прозорість використання,
легкість і дешевизна організації обігу), і при цьому практично
не створює проблем. Однак, органи державної влади та
управління в багатьох країнах світу, що характерно – як у
розвинутих, так і в тих, що розвиваються, сприйняли і
поширення криптовалют, зокрема, біткойна, і розвиток
можливостей та досвіду їхнього використання різко негативно
[4]. Така реакція, на перший погляд, виглядає вельми дивною,
адже раніше такий різкий негатив викликали хіба що
терористичні акції та дії, спрямовані на безпосередній підрив
діяльності органів державної влади та управління.
При ближчому розгляді природи функціонування
криптовалют, зокрема біткойну, підстави для здивування такими
діями органів державної влади та управління повністю
зникають. Суть справи полягає в тому, що можливості
технології фактично неадміністрованого ззовні, повністю
онлайнового і, внаслідок цього, прозорого функціонування
криптовалют, зокрема, біткойну, виходять далеко за межі
грошового обігу. Можна навіть стверджувати, що грошовий обіг
– найбільш локалізована і найменш суттєва сфера застосування
названих технологій. Сьогодні в багатьох країнах світу з
більшою чи меншою інтенсивністю та актуальністю набувають
все активнішого поширення процеси обговорення ефективності
надання
органами
державної
влади
та
управління
адміністративних послуг і, як один із найбільш поширених
способів вирішення проблеми, децентралізації вказаного
процесу. Технологія блокчейну дає можливість повного
переведення обліку і контролю процесів формування,
голосування щодо розподілу та використання бюджетних
коштів у цілком відкрите, прозоре і захищене від фальшування
онлайн-середовище
без
необхідності
зовнішнього
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адміністрування! Блокчейн не зводиться тільки до обміну
грошима. За допомогою блокчейну можна пересилати будь-яку
іншу інформацію в тому випадку, якщо необхідними умовами є
безпека, достовірність та ратифікація. Ця особливість рівною
мірою відноситься до транзакцій і контрактів усіх видів у
піринговій мережі. Таким чином, технологія криптовалют у
віддаленій перспективі може вести до ліквідації органів
державної влади та управління як таких.
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ПАРАЛЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ
АНАЛІЗУ РИНКОВОГО КОШИКА НА ГРАФІЧНИХ
ПРОЦЕСОРАХ GPU
Задача аналізу ринкового кошика (market-basket problem)
полягає у знаходженні всіх наборів товарів, які часто купуються
разом [1]. Найпростішим алгоритмом розв’язання цієї задачі є
алгоритм Apriori, який достатньо вивчений і реалізований у
прикладних програмах. Проте у нього є два основні недоліки –
може породжувати велику кількість кандидатів множини і
вимагати повторного сканування бази даних. Ці недоліки
породжують його велику часову складність. Час розв’язання
задачі аналізу ринкового кошика зростає експоненційно зі
збільшенням бази даних.
Алгоритм аналізу ринкового кошика на графічних
процесорах GPU побудований на основі алгоритму Apriori,
запропонованого в [1]. Ідея алгоритму Apriori полягає у
використанні властивості антимонотонності опорної кількості:
опорна кількість множини товарів не перевищує опорної
її
підмножини,
тобто
кількості
будь-якої

  c sup( , B )  sup(c, B ) .

На сьогодні розпаралелювання алгоритму Apriori
виконується за допомогою наступних основних подходів [2]:
Count Distribution і Data Distribution. Підхід Count Distribution [3]
полягає в тому, що множина кошиків поділяється на
підмножини, і кожна така підмножина обробляється на
окремому процесорі. Підхід Data Distribution [3] передбачає, що
множина кандидатів поділяється на підмножини і кожна така
підмножина обробляється на окремому процесорі. Обидва
підходи розпаралелення заслуговують на увагу і вибір кожного з
них залежить від архітектури обчислювальної системи.
Для розпаралелення алгоритму було вибрано технологію
CUDA – архітектура паралельних обчислень від NVIDIA, яка
дозволяє суттєво збільшити обчислювальну продуктивність
завдяки використанню GPU (графічних процесорів). Відповідно
до архітектури, графічний процесор GPU являє собою
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асиметричний багатоядерний процесор (2048 ядер) з
оперативною пам’яттю (4 Гб).
На основі підходу Data Distribution була розроблена
модифікація алгоритму Apriori, яка реалізує паралельний аналіз
ринкового кошика на графічних процесорах GPU.
В модифікації алгоритму використовується модель
“майстер-працівники”. Потік майстра запускається на
центральному процесорі комп’ютера і розподіляє завдання для
працівників.
Потоки
працівників
запускаються
на
обчислювальних ядрах GPU і виконують обробку даних, які
майстер переносить з оперативної пам’яті у пам’ять графічного
процесора.
Ідея запропонованої модифікації паралельного алгоритму
полягає в тому, щоб покласти на майстра завдання формування
множин кандидатів і підмножин, а на праціників – обчислення
опорних кількостей для кандидатів.
Реалізація запропонованого алгоритму проведена на
персональному комп’ютері з графічним процесором GeForce
GTX 980 з 2048 ядрами. Програмна реалізація виконана мовою
програмування Python, а для програмування графічного
процесора – PyCuda.
Для оцінки ефективності розробленого алгоритму було
проведено три серії обчислювальних експериментів. За вихідні
дані експериментів було взято стандартний тестовий набір
даних. Есперименти показали, що запропонована модифікація
алгоритму демонструє прискорення лінійних обчислень. Крім
того, запропонований алгоритм показав кращу масштабованість.
Використання векторних операцій на графічному процесорі
дозволяє отримати виграш, який прямо пропорційний довжинам
кандидатів і кошиків.
Література:
1. Agrawal R. Mining Association Rules between Sets of Items in
Large Databases / Agrawal R., Imielinski T., Swami A.N. // Proceedings of
the 1993 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.
P. 207–216.
2. Zaki M.J. Parallel and Distributed Association Mining: A Survey
// IEEE Concurrency. October 1999. Vol. 7. No. 4. P. 14–25.
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ПАРА СПРЯЖЕНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ
ТИПУ «ВИТРАТИ-ВИПУСК»

Для глибокого дослідження балансової чи оптимізаційної
моделі потрібно використовувати двоїстий аналіз. У цьому
випадку поряд з основною моделлю розглядається спряжена
(двоїста) модель. Якщо основна модель описує матеріальний
баланс речовини чи продукції, то двоїста модель також буде
балансом, але не речовини чи продукції, а їх оцінок чи цін,
тобто описує вартісний баланс. Сумісний аналіз прямої та
двоїстої задач дозволяє виявити цілу низку глибинних
кількісних та якісних характеристик досліджуваного явища чи
процесу.
Розглянемо дві загальні нелінійні балансові динамічні
моделі типу «витрати-випуск» [1]:
x(t )  F  x(t ), x(t )   y(t ),
(1)
p(t )    p(t ), p (t )   r (t ),
де,

x   x1 , x2 ,..., xn 

продукції;

T

(2)

– вектор-стовпчик повного випуску

x   x1 , x2 ,..., xn 

T

–

вектор-стовпчик

приросту

випуску продукції ( x(t) – похідна за часом); y   y1 , y2 ,..., yn  –
вектор-стовпчик кінцевого випуску продукції, що надходить на
споживання; F  x(t ), x (t ) – вектор-функція проміжних витрат
T

продукції, p   p1 , p2 ,..., pn  – вектор-рядок цін на продукцію,

p   p1 , p2 ,..., p n  – вектор-рядок приростів цін на продукцію
( p(t ) – похідна за часом), r  (r1 , r2 ,..., rn ) – вектор коефіцієнтів
доданої вартості, (p, p ) – вектор-функція технологічної
складової до ціни продукції.
Якщо (1) та (2) є парою взаємоспряжених задач, повинні
виконуватись дві наступні умови [2,3]: py  rx (статична) та
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pF (x , x)  (p, p )x
(динамічна). Статична умова означає
«незмінність маси грошей в часі», або точніше, «вартість
кінцевої продукції дорівнює доданій вартості», а динамічна –
моделює динамічну рівновагу, а саме «вартість поточних
виробничих витрат та витрат на розширення виробництва
дорівнює повній вартості мінус доданій вартості всієї
продукції».
Динамічна гіпотеза може бути записана співвідношенням
f

(3)
p x  p
x,
x
p
яке має очевидний економічний зміст.
Виявляється, що у лінійному випадку, коли
 ,
p f (x)  pBx ,  (p )  pBx
динамічна умова може бути переписана у вигляді:

pBx  pBx
(4)
де B  0 – стала невід’ємна матриця фондоємності.
Економічний зміст рівності (4) полягає в тому, що
розширення виробництва відбувається виключно за рахунок
інфляції. Ліва частина балансу (4) – це загальна вартість
приросту капіталу. Права частина (4) – це приріст вартості
виробничого капіталу за рахунок підвищення ціни продукції,
тобто за рахунок інфляції.
Література:
1. Леонтьев В. Межотраслевая экономика. – М. : Экономика,
1997. – 479 с.
2. Ляшенко І.М., Онищенко А.М. Прямі та двоїсті балансові
моделі «витрати-випуск» // Економічна кібернетика. – 2009. – №1-2
(55-56). – С. 46-52.
3. Ляшенко І.М., Ляшенко О.І., Онищенко А.М. Економічні
гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва «витративипуск» // Економічна кібернетика. – 2009. – №3-4 (57-58). – С. 14-18.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

Актуальність розробки бізнес-планів для сучасних
підприємств полягає в тому, що він здатний переконати
сторонніх інвесторів у доцільності вкладання грошей у бізнес
або надання кредиту, а також допомагає зберегти обраний курс
діяльності та не дозволити випадковим обставинам
перешкодити досягненню обраної мети. За умов ринкової
системи господарювання жодне підприємство не може
працювати прибутково без ретельно підготовленого плану.
Виникнення підприємницької ідеї ставить багато запитань: хто
виступає споживачем, яким є ринок продукту підприємства, які
кошти необхідні для реалізації проекту, чи виправдовує себе
проект. Задля отримання відповідей на ці запитання й
складається бізнес-план.
У ході розробки бізнес-плану використовується
величезний масив даних, які упорядковуються, обчислюються
(знаходження абсолютних і відносних відхилень, середніх
величин, дисперсій, відсоткових величин) та оцінюються. Всі
одержані результати незручно використовувати для аналізу і
тому вони потребують зручного подання та візуалізації. У
зв’язку з широким розповсюдженням і застосуванням бізнеспланування постало питання про створення відповідного
програмного забезпечення, яке б дозволило істотно економити
час і витрати.
В даний час на ринку представлені різні програми для
автоматизації
оцінки,
підготовки
техніко-економічних
обґрунтувань та розробки бізнес-планів проектів, але всі вони
орієнтовані на іноземне законодавство, що визначило потребу в
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розробці такого програмного забезпечення, яке б враховувало
особливості ведення українського бізнесу.
Серед усіх способів написання програмного забезпечення
доцільно створити сайт, що міститиме інструментарій,
призначений для автоматизації створення бізнес-планів.
Наявність онлайн-версії програмного забезпечення має наступні
переваги:
 не потребує встановлення;
 користувач має доступ до створених ним бізнес-планів у
будь-який час та за будь-яким пристроєм за умови наявності
доступу до мережі Інтернет.
На сайті можна переглянути готові зразки бізнес-планів,
що полегшує створення нового та надає можливість зрозуміти,
яку саме інформацію потрібно вносити до бізнес-плану та яка
його загальна структура. Бізнес-план, що генерується за
допомогою розробленого програмного забезпечення, має таку
структуру [1]:
1. Титульний аркуш.
2. Зміст бізнес-плану.
3. Резюме.
4. Галузь, фірма та її продукція.
5. Дослідження ринку продукції та послуг.
6. План і стратегія маркетингу.
7. План виробництва продукції.
8. Організаційно-юридичний план.
9. Оцінювання і страхування ризиків.
10. Фінансовий план.
11. Додатки.
На сайті в особистому кабінеті користувач має змогу:
 розробити бізнес-план повного циклу обсягом до
двадцяти-двохсот аркушів, основна частина якого складається з
діаграм та таблиць, які згенеровані програмою;
 розробляти дванадцять бізнес-планів одночасно;
 експортувати підготовлений бізнес-план у формат, що
придатний для виведення інформації.
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Автоматизація процесу створення бізнес-планів дозволяє
створити на основі готового шаблону бізнес-план довільного
рівня складності, що значно спрощує процес його розробки та
дає можливість уникнути механічних та технічних помилок при
його створенні.
Література:
1. Іванілов О. С. Економіка підприємства : навчальний посібник.
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ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАННЯ ЦІНИ ЗОЛОТА

Одним із методів дослідження нестаціонарних часових
рядів є так званий R S аналіз, або метод нормованого розмаху,
або метод Херста [1]. В економічних процесах частотний
розподіл показників часто відрізняється від нормального методу
і має так звані товсті хвости. Такий розподіл з товстими
хвостами часто є наслідком існування в системи тривалої
пам’яті, яка породжується нелінійним стохастичним процесом.
Окрім наявності тривалої пам’яті в економічних процесах,
волатильність піддається масштабуванню в більш швидкому
темпі, ніж

t , в той час як для нормального розподілу

волатильність масштабується за законом t .
Для роведення R S аналізу і встановлення показника
Херста пропонується такий алгоритм: 1. Беремо початковий
часовий ряд показника Yi і перетворюємо його в часовий ряд
y
відношень xi  i 1
довжини i  1, N . 2. Розділимо отриманий
yi
ряд на інтервали довжиною l так, що nl  N , де n є цілим
числом. 3. Для кожного інтервалу знаходимо середнє значення
1 l
показника x j   xij . 4. Для кожного інтервалу знаходимо
l i 1
кумулятивні

відхилення

k

xkj    xij  x j , k  1, l .

5.

Для

i 1

кожного
інтервалу
знаходимо
розмах
Rlj  max xkj  min xkj 6. Знаходимо вибіркове стандартне
1k l





1k l
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відхилення показника yi для періоду j : Slj 
7. Нормалізуємо розмахи:

Rlj

Slj

2
1 l
xij  x j  .


n i 1

8. Знаходимо середнє значення

нормалізованого розмаху для інтервалів довжиною l :
1 n R

R
   lj  . 9. Довжина періоду збільшується до
S l n j 1  Slj 

 

більшого значення l1 , так що N - ціле число. 10. Будуємо
l1
варіаційний ряд середніх значень нормованих розмахів залежно
від довжин l , l1 ,…. Для отриманого варіаційного ряду методом

 S

найменших квадратів будуємо регресію ln R

l

на ln l .

Коефіцієнт регресії і буде показником Херста H . В даному
випадку досліджувалось коливання середньомісячних цін на
золото в доларах США за період з січня 2005 року по квітень

 S   0,699ln l  0, 460 при

2015 року і отримана залежність ln R

l

R  0,983 . В інших дослідженнях вивчалось коливання
2

обмінного
курсу
фунта
до
долара
і
отримано
ln yl  0,5722ln l  4, 2596 . Тобто для коливання ціни на золото
отримали показник Херста H  0,699 . Це означає: ціна на
золото має пам'ять, а для коливання ціни немає характерного
1
 H  1 , то ряд має тренд. Такі ряди
масштабу. Якщо
2
називають персистентними. Це означає, що якщо в такому ряді
спостерігається тренд, то він збережеться і в майбутньому. Чим
ближче показник Херста наближається до одиниці, тим
сильнішою є пам'ять процесу, чим ближче H до 1 2 тим більш
випадковим є ряд, тим слабшою є пам'ять процесу.
Література:
1. Петерс Эдгар Э. Фрактальный анализ финансовых рынков /
Э.Э. Петерс. – М. : Интернет-Трейдинг, 2004. – 304 с.
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СХЕМИ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
Залежно від структури, величини, завдань та технічних і
технологічних можливостей банку, АБС може бути побудована
за однією зі схем: централізованою, консолідованою,
реплікаційною та розподіленою. Загалом вибір схеми побудови
банківської системи є питанням компромісним, непростим і має
бути зваженим. Особливе значення має правильний вибір схеми
побудови АБС для багатофіліальних банків, тобто системних з
багаторівневою системою управління.
При централізованій схемі побудови АБС для ведення всіх
баз даних використовується єдиний обчислювальний комплекс,
що міститься в головному офісі банку. Доступ до нього з філій
здійснюється в режимі <термінал - сервер>, а обробка
інформації в цілому робиться центральним комп'ютером.
Централізована схема зручна для банків з двохрівневою
структурою управління (головний банк - філії), із відносно
невеликою кількістю установ (до декількох десятків). Зі
збільшенням кількості філій вимоги до потужностей
центрального обчислювального комплексу зростають у
геометричній прогресії.
При консолідованій схемі побудови кожна філія має
власні обчислювальні потужності. Для обробки баз даних
використовується обчислювальний комплекс філії, де
виконуються всі банківські операції. Розрахунки між
банківськими філіями здійснюються за кліринговою схемою
шляхом підключення робочих станцій філій у визначений час до
центрального комп'ютера головної установи для клірингу і
консолідації балансу.
У реплікаційній схемі, як і в консолідованій, кожна
установа банку має свій обчислювальний комплекс, що працює
в автономному режимі. Періодично виконуються сеанси зв'язку
між філіями і головним банком. Однак на відміну від
попередньої схеми, під час такого сеансу робиться не просто
консолідація балансу, а повна актуалізація баз даних. При цьому
їх поточний стан у всіх установах стає однаковим. Інакше
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кажучи, кожна філія банку працює з повною версією баз даних,
у якій міститься інформація всіх інших установ.
Реплікаційна схема об'єднує у собі недоліки інших схем
побудови АБС. Вона висуває високі вимоги до обчислювальної
техніки (кожна філія повинна мати ресурси, необхідні для
ведення баз даних усього банку) і телекомунікації, що
забезпечують відповідний об'єм передачі даних при реплікаціях.
Актуальність даних зберігається фактично лише деякий час
безпосередньо після реплікації, а потім бази даних у різних
установах банку починають швидко <розходитися>. Тому
реплікації повинні робитися досить часто. Вказану проблему
можна вирішити з допомогою управління періодичністю
реплікацій, що враховує статистику транзакцій у філіях.
Розподілена схема побудови АБС відповідає усьому
комплексу вимог до децентралізованої обробки даних. Для
коректної роботи такій АБС необхідно використання монітора
(менеджера) транзакцій, що ізолює "клієнтську" частину від
"серверної". З боку клієнта монітор транзакцій виглядає як
звичайний сервер, із боку сервера - як звичайний клієнт.
Принципова різниця полягає в тому, що монітор
транзакцій "знає", на якому (або на яких) із серверів розміщені
дані, до яких звертається клієнт.
Окремі частини цієї інформації можуть розміщуватися на
різних серверах, проте, завдяки монітору транзакцій, клієнт
звертається до них так, начебто вони розміщені на одному
сервері. АБС, побудовані за цією схемою, дозволяють
звертатися до будь-яких даних у режимі реального часу. При
цьому створюється можливість оперативного аналізу і
управління активами банку.
Таким чином, найбільшого практичного застосування
набула розподілена схема побудови АБС, адже саме вона
задовольняє всі вимоги до банківських систем і не має обмежень
щодо структури управління банком та кількості філій. Однак й
інші схеми побудови досить корисні залежно від можливостей
та завдань банку і можуть давати позитивний ефект при менших
затратах. Одне очевидно, що вибір схеми побудови АБС –
справа індивідуальна для кожного банку.
Література:
1. Sayar, C. and S. Wolfe, 2007. Internet banking market
performance: Turkey versus the UK, Intl. J. Bank Marketing, 25(3): 122141.
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ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ
КОМПАНІЇ-ДИСТРИБ’ЮТОРА
НА РИНКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

На сьогодні український фармацевтичний ринок має
сформовану розгалужену посередницьку мережу, яка включає
великі компанії-дистриб'ютори, що отримують великі партії
фармацевтичної продукції від іноземних та вітчизняних
виробників; оптових посередників, що працюють з невеликими
партіями лікарських засобів від компаній-дистриб'юторів або
виробників, та роздрібних посередників.
Компанії-дистриб'ютори можуть встановлювати контакти
з виробниками та споживачами, визначати рівень цін на
лікарські засоби, займатися просуванням товару на ринку,
самостійно утримувати складські запаси фармацевтичної
продукції, перебираючи на себе ризик подальшої їх реалізації.
Тому, з урахуванням частої нестачі коштів для проведення такої
масштабної діяльності та гострих проблем перехідного періоду
економіки України, актуальності набуває оптимізація
управління господарсько-економічною діяльністю компанійдистриб’юторів на ринку фармацевтичної продукції [1, 2].
Нехай у момент часу t   0, T  (T – горизонт планування)
дистриб’ютор має можливість взяти грошовий кредит загальною
сумою k  t  за постійною відсотковою ставкою p . Цей кредит
він використовує для купівлі фармацевтичної продукції обсягом
v  t  з метою подальшого його продажу та отримання
відповідного доходу. Припустивши, що кількість товару, яка
продається у момент часу t , прямо пропорційна величині v  t  зі
сталим коефіцієнтом  , отримаємо балансове рівняння
динаміки наявного обсягу фармацевтичної продукції:
v  t   k  t    v  t  , t   0, T  .
(1)
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Оскільки в початковий момент часу t  0 дистриб’ютор
має в наявності початковий запас товару v0 одиниць, то
диференціальне рівняння (1) доповнимо початковою умовою
v  0   v0 .
(2)
Важливим показником роботи дистриб’ютора є прибуток
від реалізації товару. Він визначається різницею між доходом
від реалізації товару та відсотковими платежами і задовольняє
умову
 v  t   pk  t    , t   0, T  ,
(3)
де  – дохід з кожної одиниці реалізованого товару (у
відсотках),   0 – мінімальний прибуток.
Оскільки обсяг кредиту завжди є обмеженою величиною,
то ще потрібно додати обмеження
0  k  t   k0 , t   0, T  ,
(4)
де k0 – верхня межа обсягу наданого дистриб’ютору кредиту.
Задача полягає у визначенні оптимального обсягу кредиту
kоп  t  та відповідного оптимального обсягу товару vоп  t  ,

t   0, T  , які б задовольняли обмеження (1)-(4) та максимізували
сумарний (інтегральний) прибуток
T

    v  t   pk  t   dt  max .
k

0

(5)

Розв’язок задачі оптимальної кредитної стратегії
дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції за моделлю
(1) – (5) забезпечить бажаний розвиток та зростання прибутків
компанії-дистриб’ютора.
Література:
1. Григорків В.С. Оптимальне керування в економіці / В.С.
Григорків. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 200 с.
2. Бойчук М.В., Семчук А.Р. Моделювання та оптимізація
повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з
урахуванням екологічного фактора. – Чернівці : Місто, 2012. – 208 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ
НА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Для формування довго- і середньострокової стратегії
економічного розвитку країни важливе значення має
демографічне прогнозування. Воно лежить в основі визначення
перспективних доходів і витрат держави, планування ряду
соціоекономічних процесів, зокрема виробництва та споживання
товарів і послуг, розвитку соціальної інфраструктури, системи
охорони здоров’я, освіти тощо. Проте аналіз демографічних
показників в Україні показав, що із входженням країни у смугу
економічної та політичної кризи чисельність населення щорічно
зменшується майже на 300-400 тис. осіб (рис. 1), а прогрес у
тривалості життя був досягнутий лише протягом останніх
кількох років (рис. 2). За прогнозом інституту демографії і
соціальних досліджень НАН України до 2050 року чисельність
населення України може скоротитися до 35 млн осіб. Все це
зумовлює необхідність вивчення впливу соціально-економічних
факторів на демографічну ситуацію у країні та розробки
методичних і практичних рекомендацій щодо її поліпшення.

Рис. 1. Чисельність населення України
Джерело: за даними Всесвітнього банку http://www.worldbank.org
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Рис. 1. Середня тривалість життя населення України
Джерело: за даними Всесвітнього банку http://www.worldbank.org

Для побудови економетричної моделі впливу економічних
факторів на очікувану тривалість життя населення України Y 
було обрано 11 факторів, що характеризують розвиток
економіки, фінансування системи охорони здоров’я держави і
показники демографічного та екологічного стану упродовж
2000-2013 рр. Отримана залежність описується таким
співвідношенням:
Y  581,71  0,84 X1  0,67 X 2  0, 22 X 3  0,67 X 4  15, 24 X 5 

0,05 X 6  0,38 X 7  3,73 X 8  0,77 X 9  2,24 X10 ,
де X 1 – загальні витрати на охорону здоров’я, % від ВВП; X 2 –
народжуваність, на 1000 осіб населення; X 3 – смертність, на 1000
осіб населення; X 4 – смертність при народженні, на 1000 осіб
новонароджених; X 5 – випадки захворюваності на туберкульоз,
на 1000 осіб населення; X 6 – зростання валового внутрішнього
продукту; X 7 – загальна кількість безробітних, % від працездатних
громадян; X 8 – міське населення, % від загальної кількості
населення країни; X 9 – викиди вуглецю, т на душу населення; X 10
– забезпеченість джерелами чистої води міського населення, % від
міського населення з доступом до води.
Також для отриманої моделі обчислено скорегований
коефіцієнт детермінації R 2  0,997 та доведено статистичну
185

значущість усіх її параметрів за критерієм Стьюдента та
значущість моделі у цілому за критерієм Фішера [1].
На основі побудованої моделі можна зробити висновки,
що на тривалість життя населення України великий вплив має
показник захворюваності на туберкульоз. Це вимагає
реформування державної політики запобігання та стабілізації
рівня інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу, та
розробки дієвих механізмів її фінансового забезпечення.
Напрямком подальших досліджень повинен стати пошук
оптимального поєднання приватних та державних фінансових
ресурсів для вирішення демографічних проблем.
Література:
1. Григорків В. С. Економетрика: лінійні моделі парної та
множинної регресії: навч. посіб. / В. С. Григорків. – Чернівці : Рута,
2009. – 224 с.
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