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У збірнику представлено тези та анотації наукових робіт студентів вищих 

навчальних закладів України, поданих до II туру Всеукраїнського конкурсу за 

спеціалізацією «Економічна кібернетика» у 2017/2018 н.р.  

Відповідність за точність наведених фактів, цитат, джерел та прізвищ 

несуть автори. 

Наукові роботи студентів присвячені проблемам розробки напрямків та 

методів розвитку економічної системи та функціонування її елементів із 

застосуванням інформаційних технологій. 

Результати таких наукових досліджень без сумніву сприятимуть 

вдосконаленню підготовки фахівців з економічної кібернетики. 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО  

ГОЛОВИ  ГАЛУЗЕВОЇ  

КОНКУРСНОЇ  КОМІСІЇ  

 

 

З приємністю вітаю у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 

учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Економічна кібернетика». З цієї нагоди у стінах 

Львівського університету зібралися майбутні 

фахівці, які вже продемонстрували свій науковий 

потенціал. 

Вивчення проблеми управління будь-якого напрямку людської діяльності 

свідчить про те, що основною рушійною силою науково-технічного прогресу є 

високо-професійного і інтелектуального рівня спеціалісти. Вони повинні 

творити нове і ефективне, у даному випадку в управлінні економічними та 

соціальними процесами, в управлінні виробництвом. 

Вивчення проблем управління економічними процесами дають відповіді на 

природні запитання: а) у чому полягають суть і особливість управління 

сучасними економічними процесами; б) які є професійні вимоги до сучасного 

керівника цими процесами; в) які конкретні методики та інструментарій 

доцільно передусім освоювати, щоб поліпшити управління економічним 

процесом взагалі? 

Серед різних спеціалістів у галузі управління економікою чільне місце 

посідають економісти-кібернетики, які володіють інструментарієм пошуку 

оптимальних управлінських рішень, що вироблені на ocнoвi аналізу реальної 

конкретної економічної ситуації за допомогою методів економічного аналізу i 

комп’ютерних технологій. Ви, кібернетики, є економістами-аналітиками і Ваше 

призначення – виконувати аналітичні роботи в усіх галузях економіки країни. 

Пам’ятаймо мудрі слова Леонардо да Вінчі, що прийшли до нас з глибини 

віків і актуальні сьогодні: «Ніякої достовірності немає в науках там, де не 

можна застосувати ні однієї з математичних наук... Той, хто захоплюється 

практикою без науки – немов керманич, що входить на корабель без керма і 

компаса: він ніколи не впевнений, куди пливе. Завжди практика повинна бути 

споруджена на хорошій теорії». То ж бажаю всім учасникам плідної роботи, 

жвавих дискусій, нових ідей і креативних рішень. 

 

Гладишевський Р.Є. – член-кореспондент  

Національної академії наук України,  

доктор хімічних наук, професор,  

проректор з наукової роботи Львівського  

національного університету імені Івана Франка 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО  

ДЕКАНА  

ЕКОНОМІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ  

 

Вітаю учасників ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

економічної кібернетики! Право організувати та 

провести такий авторитетний конкурс є для 

колективу факультету великою честю, 

відповідальністю і водночас визнанням освітніх 

та наукових здобутків студентів-кібернетиків, 

науковців і викладачів кафедри економічної кібернетики. 

Економічний факультет – один з найбільших факультетів Львівського 

університету, на якому за 6 спеціальностями та 15 освітніми програмами 

навчається більше 2000 студентів. Однією з найпрестижніших спеціальностей є 

економічна кібернетика, підготовку фахівців за якою розпочато 1966 року. За 

цей час для потреб вітчизняної економіки підготовлено тисячі економістів-

кібернетиків, опубліковано більше 100 підручників, посібників і наукових 

монографій, захищено десятки кандидатських та докторських дисертацій, 

сформовано відому наукову школу математичного моделювання та управління 

економіко-виробничими системами. 

Серед випускників спеціальності «Економічна кібернетика» – відомі 

вчені, державні та політичні діячі, керівники великих вітчизняних та 

міжнародних компаній. Студенти-кібернетики щорічно є переможцями 

всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт. 

Переконаний, що цьогорічний Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з економічної кібернетики сприятиме формуванню молодої 

інтелектуальної наукової еліти, розвитку кібернетичної науки та економіко-

математичних досліджень в Україні. Усі роботи, подані на конкурс, 

засвідчують високий рівень теоретичних знань їхніх авторів, володіння 

сучасним інструментарієм економічного аналізу та вміння аналізувати складні 

наукові проблеми і соціально-економічні процеси. 

Дякую студентам, їхнім науковим керівникам, членам журі, усім, хто 

долучився до організації та проведення конкурсу. Бажаю усім учасникам успіху 

і нових наукових перемог! 

 

 

Михайлишин Р.В. – кандидат економічних наук, доцент,  

декан економічного факультете Львівського  

національного університету імені Івана Франка 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО 

ЗАВІДУВАЧА  КАФЕДРИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ  КІБЕРНЕТИКИ 

 
Всі ми раді зустрічі з молодим поповненням 

науковців-дослідників, системних аналітиків в галузі 

економіки і з їх наставниками на Галицькій землі, у 

древньому Львові, у нашому Франковому університеті, 

котрий майже чотири  століття торує нашим юним 

дослідникам дорогу у світ науки.  

Підготовка економістів -  кібернетиків  у нашому 

університеті започаткована в 1966 році. Кафедра 

економічної кібернетики заснована на базі кафедри 

Математичних методів в економіці в 1969 році. Сьогодні на кафедрі працює на штатній 

основі 11 викладачів. Фактично всі вони вихованці кафедри.   

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з вченими українських університетів 

Києва, Харкова, Запоріжжя, Тернополя, Івано-Франківська, Вінниці та з вченими 

близького зарубіжжя. Викладачі кафедри забезпечують підготовку студентів  

з 55 дисциплін. 

Від часу свого заснування кафедра постійно виконувала науково-дослідні проекти. 

Результати наукових досліджень дістали своє відображення в монографіях, навчальних і 

методичних посібниках та підручниках. А також в наукових статтях і доповідях на 

наукових конференціях. 

На кафедрі економічної кібернетики з 1972 року діє наукова школа з напрямку 

економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими системами. 

Вихованцями цієї школи є 4 доктори та більше тридцяти кандидатів економічних наук. 

Наукові дослідження кафедри проводяться у відповідності до Програми найважливіших 

наукових досліджень Міністерства освіти і науки України з проблем «Застосування 

економіко-математичних методів і сучасних комп’ютерних технологій для створення та 

розвитку конкурентоспроможних економіко-виробничих систем». 

Майже щорічно разом з колегами – кібернетиками з Тернополя, Вінниці, Рівного 

проводимо міжнародні науково-методичні форум-конференції молодих економістів-

кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖.  

Студенти напряму підготовки «Економічна кібернетика» брали участь у 

Міжнародних олімпіадах, програмах Еразмус+ по обміну студентами у Франції та Італії, 

в проектах  SIFE Німеччини та США.  

Студенти організовують щорічні традиційні святкування «Дня кібернетика». 

Колектив кафедри та студенти-кібернетики Львівського національного 

університету імені Івана Франка вітають учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика» та бажають 

успіхів у науковій творчості. 

Вовк В.М. – доктор економічних наук, професор,  

Заслужений професор Львівського національного  

університету імені Івана Франка,  

завідувач кафедри економічної кібернетики  

Львівського національного університету імені Івана Франка 
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ГАЛУЗЕВА КОМІСІЯ КОНКУРСУ 

 

Гладишевський Роман Євгенович – голова галузевої конкурсної комісії, 

член-кореспондент Національної академії наук України, доктор хімічних наук, 

професор, проректор з наукової роботи Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна – секретар галузевої 

конкурсної комісії, член галузевої конкурсної комісії, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського національного 

університету імені Івана Франка; 

Антонів Василь Богданович – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Благун Іван Семенович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, професор, декан економічного факультету Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника (за згодою); 

Буяк Леся Михайлівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та 

інформатики Тернопільського національного університету (за згодою); 

Вітлінський Вальдемар Володимирович – член галузевої конкурсної 

комісії, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-

математичного моделювання Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана (за згодою); 

Вовк Володимир Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Григорук Павло Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і 

моделювання в економіці Хмельницького національного університету (за 

згодою); 

Гур’янова Лідія Семенівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

(за згодою); 

Зомчак Лариса Миколаївна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Камінська Наталія Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Кишакевич Богдан Юрійович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту 
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Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (за 

згодою); 

Максишко Наталя Костянтинівна – член галузевої конкурсної комісії, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики Запорізького національного університету (за згодою); 

Мінькова Ольга Григорівна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних 

технологій Полтавської державної аграрної академії (за згодою); 

Негрей Марина Володимирівна – член галузевої конкурсної комісії, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики 

Національного університету біоресурсів та природокористування України (за 

згодою); 

Панчишин Андрій Ігорович – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Паславська Ірина Мирославівна – член галузевої конкурсної комісії, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Чаплига В’ячеслав Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, 

доктор технічних наук, професор кафедри економіки та інформаційних 

технологій Львівського інституту ДВНЗ ―Університет банківської справи‖ (за 

згодою); 

Черняк Олександр Іванович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою); 

 

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ КОНКУРСУ 

Коляденко Світлана Василівна – голова апеляційної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Вінницького національного аграрного університету (за згодою); 

Грицюк Петро Михайлович – член апеляційної комісії, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Національного університету водного господарства та природокористування (за 

згодою); 

Дацко Мирослав Володимирович – член апеляційної комісії, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Дмитрів Дмитро Володимирович – член апеляційної комісії, кандидат 

технічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (за 

згодою). 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО  

РОСТАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність дослідження. Проблеми економічного зростання є 

важливими як для економіки країни в цілому, так і для кожної людини, що 

проживає в цій країні. Роль економічного зростання в економічній системі 

суперечлива. З одного боку, економічне зростання є фактором поступального 

економічного розвитку, з іншого фактором нестабільності, оскільки при певних 

умовах обумовлює перегрів економіки, її кризову динаміку. Цим і обумовлена 

актуальність нашого дослідження. 

Ступінь дослідження проблеми. Вивченню та аналізу економічного 

зростання присвячували свої роботи такі вітчизняні та зарубіжні вчені: В. 

Леонтьєв, Ж. Б. Сей, Р. Харрод, Е. Домар та інші. 

Мета нашої роботи полягає в аналізі рівня економічного зростання та 

порівняння показників країн світу з пострадянські країнами, а саме Україною та 

Росією, враховуючи вплив висунутих санкцій щодо Росії. 

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою 

дослідження є наукові праці вчених з питань економічного зростання. Також 

нами були використані такі методи як аналіз та опис. 

Сутність дослідження. Однією з цілей макроекономічного регулювання і 

перш за все інвестиційної політики є економічне зростання - кількісне 

збільшення і якісне вдосконалення суспільного виробництва. 

Факторами економічного зростання є ефективне залучення у виробництво: 

- кількості і якості трудових ресурсів і природних ресурсів;; 

- обсяг основного капіталу та рівень науково-технічного прогресу. 

Економічний ріст, чи динаміка ВВП оцінюється за допомогою індексів і 

темпів росту та приросту. 

Середньорічні темпи приросту, що перевищують 7-8% за період 

вважаються високими. Нормальними можна вважати темпи приросту в 4-6%, 

помірними 2-3%, низькими - близько 1%. Нульові темпи означають, що обсяг 

ВВП не змінився в порівнянні з базисним роком. 

На основі даних Світового банку і Міжнародного валютного фонду у 

розрахунках показників ВВП на душу населення за 2017 рік можна зробити 

висновки, що лідерами стали ті країни, де ВВП на душу населення за рік 

перевищував 65 тисяч доларів (Катар, Люксембург, Сінгапур) з темпом 

приросту 2%, в той час як показники ВВП Росії та України складали лиш 9 і 2 
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тисячі доларів, але темп приросту порівняно з попереднім роком склав 5% та 

3,7% відповідно, що на 3% та 1,7% більші ніж у країн-лідерів [1]. 

У Росії темпи економічного зростання нестійкі. У 2016р.складали - -0,8, 

2017 – 5%, Зростання ВВП забезпечується в основному за рахунок сировинних 

галузей, які є вагомою частиною міжнародної торгівлі Росії, і висунуті санкції 

щодо неї, значно скоригують економічне положення цієї країни у майбутньому. 

Ще більш значними є відмінності за абсолютним розміром ВВП, який 

також може вимірюватися як по номінальній, так і по купівельній силі валют. 

За даними МВФ 2016 року (в млрд.$), до п’ятірки лідерів за абсолютним 

обсягом ВВП входять США (18569), Китай (11218), Японія (4939), Німеччина 

(3467) і Великобританія (2629). Росія при цьому займає 12 місце (1281), 

Казахстан — 57 (134), Україна, яка на момент розпаду СРСР входила в десятку 

промислово розвинених країн світу — 65 (93,3), Узбекистан — 72 (66,5), 

Білорусь і Азербайджан — 82 (48,8) і 92 (37,6), а Грузія — 118 (14,2). 

При перерахунку даних по купівельній силі валют картина помітно 

змінюється, але в основному для верхньої частини списку. Світовим 

економічним лідером буде вже Китай (21286), а США (18624) займуть друге 

місце. З п’ятірки лідерів випаде Великобританія (2785), яка переміститься з 5 

відразу на 9 місце. При чому в число лідируючих за обсягом ВВП країн світу 

увійде Індія (8701), яка відразу ж займе 3 місце. Помітно підвищиться і вага 

Росії (3862), яка стає 6 економікою світу, випереджаючи Бразилію (3141), 

Британію, Францію (2735) та Італію (2234). Вищими виявляться також позиції 

Казахстану (451) та України (353), які займуть 41 і 50 місця відповідно [2]. 

Література: 

1. GDP per capita, PPP (current international $) [Електронний ресурс] // The 

World Bank. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD. 

2. International Financial Statistics [Електронний ресурс] / International 

monetary bank // International monetary bank. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу: http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЦІНИ ТА ЇЇ 

ПРИБУТКОВОСТІ НА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИНКАХ СВІТУ 

 

Інвестування ‒ важливий для економіки вид діяльності. Стабільна 

діяльність інвестиційних ринків є рушійною силою і запорукою розвитку 

економік окремих країн та світу загалом. Тому розуміння структури 
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інвестиційних ринків, динаміки та векторів їх розвитку і змін, що зараз 

відбуваються, є нагальною потребою дослідження економіки. 

Для порівняльного аналізу було обрано три об’єкти інвестицій: ринок 

дорогоцінних металів (на прикладі ринку золота), валютний ринок Forex 

(валютна пара EUR/USD) та ринок криптовалют (Біткоїн). Введемо наступні 

позначення часових рядів (ЧР) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Часові ряди динаміки ціни та прибутковості інвестиційних ринків 

Об’єкти інвестицій Ціна Прибутковість 

золото Z =  =  

валютна пара 

EUR/USD 
V =  =  

Біткоїн B =  =  

 

Метою даної роботи є порівняльний аналіз динаміки ціни та прибутковості 

на наведених вище інвестиційних ринках світу, оцінка характеристик динаміки 

цих ринків, розробка рекомендацій щодо переваг інвестування на різних 

горизонтах планування та побудова прогнозної моделі прибутковості з 

використанням нейронних мереж.  

Вхідними данними для дослідження є щоденні ціни з офіційного сайту The 

London Bullion Market Association [1].  

У ході дослідження було проведено статистичний і фрактальний аналіз 

динаміки ціни часових рядів Z, V, B за період з 02.01.2012 по 30.09.2017, в 

результаті чого встановлено:  

1. ЧР Z  V мають характеристики стохастичного процесу ( відсутність 

вираженого тренду, коливання навколо середніх значень, симетричність 

розподілу). При цьому для ЧР  характерна менша волатильність порівняно з 

ЧР . Динаміка ЧР відрізняється: тут присутній вагомий експоненціальний 

тренд, значна швидкість зростання, асиметрія та велика волатильність. Тобто, 

результати статистичного аналізу свідчать про різну природу динаміки часових 

рядів Z, V в порівнянні з ЧР B. 

2. В результаті фрактального аналізу встановлено, що ЧР Z, V та В  

протягом всього періода дослідження з 2012 по 2017 рік є персистентними, 

тобто мають довгострокову памʼять. Всім цим  часовим рядам характерні такі 

властивості фрактальної динаміки як залежності поточного значення ЧР від 

минулих, залежність параметрів системи від часу, наявність нестійких 

траєкторій, наявність у системі джокера, а також високий показник Херста 

(більший, ніж 0,9).  

Отже, результати статистичного аналізу відрізняються від показників 

фрактального аналізу. Це пояснюється тим, що результати статистичного 

аналізу мають узагальнюючий характер і не можуть враховувати глибинну 

структуру і памʼять часових рядів, зв’язки параметрів системи в часі та 

наявність нестійких траєкторій. Фрактальний аналіз же не враховує наявність 
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трендів, швидкість збільшення чи зменшення ціни, волатильність. Це 

підкреслює важливість комплексного застосування методів фрактального та 

статистичного аналізу для глибокого та повного вивчення динаміки часових 

рядів. 

Для інвестора важливим показником є не тільки динаміка ціни 

інвестиційних ринків, а й динаміка її прибутковості. Для проведення аналізу 

динаміки прибутковості побудовано три ЧР  та , для кожного з яких   

: 

,                                           (1) 

де  – прибутковість  у день t; 

 – ціна відповідного інвестиційного інструменту у день t. 

Розраховане значення прибутковості може бути використано як показник 

для аналізу та порівняння альтернативних інвестиційних ринків. Прибутковість 

є більш прийнятним інструментом для порівняння: на відміну від ціни, 

прибутковість приведена до загальної розмірності (%), тому є можливість 

порівняння не тільки відносних показників (коефіцієнтів), а й  абсолютних 

значень (таких, наприклад,  як середнє, стандартне відхилення, розмах тощо). 

В роботі був проведений  статистичний і фрактальний аналіз динаміки 

прибутковості отриманих ЧР  .  

Статистичний аналіз дозволив порівняти показники  волатильності  і 

середню прибутковість, а також перевірити гіпотезу о нормальності розподілу 

прибутковості вивчаємих ринків. Було встановлено, що найбільш прибутковим, 

але й ризиковим є ринок Біткоїн – показники волатильності в кілька разів 

перевищували відповідні показники ЧР . Ринок золота значно менш 

ризикований, але й середня прибутковість його близька до нуля, до того ж 

розподіл прибутковості золота найбільш наближений до нормального 

розподілу.  Найменш прибутковим, і, водночас, найменш ризиковим виявився 

валютний ринок. 

Фрактальний аналіз динаміки прибутковості часових рядів   

підтвердив результати статистичного аналізу щодо їх стохастичної динаміки та 

відсутності пам’яті: показник Херста Н < 0,7 (0,583, 0,607 та 0,656 відповідно), 

що значно ускаднює використання цих ЧР для цілей прогнозування. 

У звʼязку з цим було побудовано та досліджено сімейство ЧР: 

,        (2) 

де  ‒ прибутковість ціни в день t+s )  відносно 

ціни у день t  ), тобто прибутковість із лагом s (s=5, 10, 15, 21, 30, 42).  

В результаті дослідження ЧР «відтермінованої» прибутковості 

встановлено, що характер динаміки прибутковості змінюється від 

стохастичного до персистентного в залежності від величини часового лагу та 

набуває характеристик притаманних «материнському» ЧР ціни. Але лаг для 

кожного часового ряду є різним (рис.1). Найшвидше набуває персистентності 

ЧР  (10 днів), а найдовше ‒ ЧР  (21 день).  
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Рис.1. Зміна значення показника Херста (Н) при збільшенні величини лагу 

для ЧР  . 

 

На підставі проведеного дослідження були встановлені часові ряди 

прибутковості кожного із досліджуваних ринків, для яких характерна 

персистентність і які є придатними для прогнозування.  

Для побудови прогнозу була використана нейромережева модель, як така, 

що найкращим чином підходить для встановлення неявних нелінійних зв’язків, 

не потребує чіткої алгоритмізації  та здатна навчатися на ретроспективних 

даних. 

Для визначення архітектури нейронної мережі була побудована нечітка 

множина глибини пам’яті [2] персистентних ЧР прибутковості, визначено 

значення глибини пам’яті, що зустрічається найчастіше – 5 днів для ЧР   

та 9 днів для ЧР . Ці параметри застосовано для визначення кількості вхідних 

нейронів. Реалізацію нейромережевої прогнозної моделі здійснено за 

допомогою програмного продукту Deductor. 

Порівняння фактичних і згенерованих даних прогнозної моделі, а також 

побудова діаграми розсіювання свідчать при високий рівень прогнозної 

точності.  

Література: 

1. The London Bullion Market Association. URL: http://www.lbma.org.uk 

2. Максишко Н. К. Моделювання економіки методами дискретної 

нелінійної динаміки : монографія / Н. К. Максишко; наук. ред. 

В. О. Перепелиця. ‒ Запоріжжя : Поліграф, 2009. ‒ 416 с. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ  

ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

 

Проблема вибору найбільш ефективних схем взаємодії учасників 

економічних (зокрема, виробничо-транспортних) систем набуває особливо 

важливого значення на сучасному етапі ринкових перетворень, економічної 

інтеграції та розвитку транспортних коридорів у зв'язку із зростанням 

масштабів суспільного виробництва, розвитком транснаціональних компаній і 

міжнародної торгівлі. 

Про серйозний інтерес до цієї проблематики свідчить поява в останні роки 

ряду публікацій, присвячених синергетичному ефекту [1], альянсам [2], злиттям 

[3], вертикальній інтеграції компаній [4], у тому числі створенню [5] і 

моніторингу [6] інтегрованих логістичних ланцюжків поставок, архітектурі 

транспортних систем [7]. 

Однак виклад у багатьох джерелах ведеться переважно на описовому рівні, 

часто носить декларативний характер, зводиться лише до узагальнення певного 

практичного досвіду. Не враховуються економічні інтереси окремих учасників 

систем, не ставляться задачі збалансування цих інтересів, тож логістичні 

системи розглядаються в суто технологічному аспекті, без урахування 

економічного.  

Тож виробничо-транспортні системи, у яких не передбачається апріорна 

єдність економічних інтересів учасників, можна вважати узагальненням 

логістичних. Такий підхід, з одного боку, значно адекватніше описує реальну 

дійсність, з другого – надає широкі можливості для встановлення 

закономірностей ефективної організації таких систем, зокрема, за допомогою 

побудови та аналізу відповідних економіко-математичних моделей. 

У даній роботі спочатку встановлюється найбільш ефективна схема 

взаємодії учасників ланцюжка поставок, що включає виробника, два 

підприємства суміжних видів транспорту і споживчий ринок. 

Далі оптимізується механізм надання знижок з тарифу транспортного 

підприємства та встановлюються умови доцільності застосування цього 

цікавого механізму. 

Встановлено, що на відміну від звичайних економічних систем, де 

монополізація призводить до зростання прибутку виробників за рахунок 

споживачів (скорочення обсягів продукції та випереджального підвищення цін), 

у виробничо-транспортних ланцюжках повна або часткова інтеграція 

(координація дій, об'єднання інтересів) їх учасників забезпечує не лише суттєве 

підвищення їх прибутків, але й зростання обсягів виробництва та доставки 
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продукції споживачам (з відповідним зниженням цін), причому навіть у більшу 

кількість разів. У таке важко повірити, але математика доводить. 

За базовий (вихідний) стан виробничо-транспортної системи при 

незалежності інтересів усіх її учасників приймемо толерантну рівновагу Курно. 

Намагаючись підвищити свій прибуток, транспортне підприємство може 

з'ясувати механізми прийняття рішень іншими учасниками та використовувати 

цю інформацію у оптимізації своїх дій, стаючи лідером за Штакельбергом. Це 

призводить до суттєвого підвищення транспортного тарифу лідера, деякого 

зниження тарифу послідовника (іншого транспортного підприємства), при 

цьому прибуток лідера трохи (на 12,5 %) зростає, прибутки же послідовника та 

виробника знижуються майже вдвічі, обсяг продукції скорочується на третину. 

Тож загострення конкуренції транспортних підприємств призводить до вельми 

негативних наслідків для всіх її учасників, окрім лідера. 

Якщо ж транспортні підприємства інтегруються (узгоджують свої дії, 

об'єднують економічні інтереси), то вони знижують свій єдиний (наскрізний) 

транспортний тариф у порівнянні з сумою окремих тарифів, при цьому 

прибуток кожного з них зростає на 12,5 % (як у лідера за Штакельбергом), 

обсяг продукції збільшується наполовину, а прибуток виробника зростає 

взагалі вдвічі, тобто від інтеграції транспортних підприємств виграють не 

стільки вони самі, скільки виробник та споживачі продукції. 

Інтегруватись же з виробником транспортному підприємству вкрай 

невигідне при незалежному іншому транспортнику, котрий при цьому суттєво 

виграє, одноосібне отримуючи прибуток обох транспортних підприємств. 

Оптимальним варіантом є інтеграція усіх учасників виробничо-

транспортної системи, при цьому їх сумарний прибуток зростає у 2,25 рази, а 

обсяг продукції ‒ у 3 рази, тобто у рази виграють усі учасники системи, 

причому найбільше ‒ споживачі продукції. 

Всі ці чисельні результати порівнянь різних варіантів конкуренції та 

інтеграції зовсім не залежать від конкретних кількісних значень параметрів 

виробничо-транспортної системи: економічного потенціалу системи й 

еластичності споживчого ринку, питомих витрат виробника і транспортників – 

тим самим носять принциповий,  закономірний характер, обумовлені саме 

іманентними особливостями тієї чи іншої схеми інтеграції. 

Одержання ж таких результатів якісного характеру при найпростіших – 

лінійних – функціях витрат учасників і попиту на споживчому ринку 

спростовує можливі припущення про певні математичні трюки і неадекватні 

ефекти, досягнуті за рахунок використання спеціально підібраних функцій 

особливого виду. 

Виразність отриманих цифр досить переконливо обґрунтовує доцільність 

створення вертикально інтегрованих об'єднань виробничих і транспортних 

підприємств, причому вигідність як з точки зору учасників виробничо-

транспортних ланцюжків, так і з позиції споживачів продукції.  

Слід зазначити й встановлений ефект зниження рівноважного наскрізного 

транспортного тарифу на інтермодальні перевезення при інтеграції 
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транспортних підприємств у порівнянні із сумою рівноважних тарифів 

незалежних підприємств суміжних видів транспорту. 

Подібний нетривіальний ефект, коли парадоксальним чином виграють усі 

учасники системи (а не одні за рахунок інших, як це звичайно), встановлено й 

при запровадженні механізму надання знижок з тарифу транспортного 

підприємства у залежності від обсягу вантажопотоку (чим більше вантажу, тим 

більша знижка). При цьому виробник виграє за рахунок зниження 

транспортних витрат, транспортне підприємство менше заробляє на кожному 

контейнері, проте випереджальне зростання кількості цих контейнерів 

забезпечує йому більший прибуток.  

Встановлені оптимальні значення коефіцієнту знижок в залежності від 

параметрів системи, а також умови, коли надання знижки є вигідним чи ні. 

Знижки мають бути не дуже великими, щоб транспортне підприємство не 

почало отримувати збитки, і не зовсім малими, щоб не втратити мотивацію 

клієнтів до нарощування вантажопотоків. Результати отримані для більш 

реалістичної ситуації, коли транспортне підприємство може лише 

відслідковувати залежність отримуваного вантажопотоку від власного тарифу, 

на відміну від [8, 9], де передбачалось, що відомі характеристики ринку, на 

який поставляється продукція, що перевозиться.  

Проведені відповідні оптимізаційні розрахунки, що підтверджують 

ефективність запропонованого механізму надання знижок з тарифу в 

залежності від обсягів замовлень, який можна застосовувати не лише стосовно 

транспортних, а й до усіх підприємств сфери послуг та торгівлі.  
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ 

ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇН СВІТУ 

 

На сучасному етапі неможливо знайти державу, що може функціонувати та 

розвиватися без внутрішніх чи зовнішніх запозичень. Останнім часом 

підвищена увага до суверенного ризику дефолту країни з боку політиків і 

фінансових ринків пов'язана з усвідомленням того, що управління 

заборгованістю значно впливає на надійність і платоспроможність державного 

сектору, стабільність всієї економічної системи. Різке збільшення рівня 

заборгованості в розвинених країнах та високий рівень зовнішньої 

заборгованості в країнах, що розвиваються, посилили це сприйняття [1]. Тому в 

останні роки необхідною умовою економічного зростання та стабільності всієї 

економічної системи країни є досягнення оптимальних розмірів державної 

заборгованості та належне управління державним боргом. До того ж, 

накопичення державного боргу у різних країнах має свої особливості, проте для 

схожих за економічним розвитком країн загальна динаміка цього процесу 

схожа.  

У сучасній економічній теорії взаємозв'язок між державним боргом і 

економічним зростанням, як правило, є негативним. В цілому відзначається, що 

зростання боргу спричиняє зменшення майбутнього споживання, посилення 

тиску на бюджет у зв’язку з виплатами відсотків за боргом, зменшення 

можливостей для проведення податкових реформ через залежність від 

кредиторів. В той же час, якщо припустити, що державний борг 

використовується принаймні частково для фінансування підвищення 

продуктивності капіталу, то збільшення боргу буде мати позитивний ефект до 

певного порогу і негативний вплив за його межами [2]. 

Отже,  визначення впливу обсягів державного боргу на економічний ріст 

різних країн, пошук значущих порогових значень боргових змінних, вище або 

нижче яких змінюється вплив державного боргу на економічне зростання 

розвинутих країн, та країн, що розвиваються було основним завданням цієї 

роботи. Окремо було висвітлено це питання для економіки України. 

У роботі було розглянуто та виділено основні етапи накопичення боргу в 

розвинутих країнах та в Україні [3, 4]. Для дослідження взаємозв’язку між 
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боргом та економічним зростанням було проаналізовано багато теоретичних та 

практичних наукових робіт та виділено основні шляхи вдосконалення існуючих 

методів. Загалом, для проведення цього дослідження було використано 

порогову регресійну модель, запропоновану Хансеном для панельних даних [5]. 

Оскільки аналіз доцільно проводити окремо для розвинутих країн, та країн, що 

розвиваються, то було виділено дві основні моделі для кожної групи країн, а 

також проведене додаткове дослідження окремо для України. 

Для дослідження впливу боргу на економічне зростання розвинутих країн 

було поєднано методологію порогової панельної регресії Хансена та 

характеристику стабільності державного боргу [6]. Оцінка моделі проводилась 

на вибірці з 15 країн, до якої увійшли 11 країн ЄС (Австрія, Швейцарія, 

Норвегія, Великобританія, Фінляндія, Португалія, Італія, Франція, Іспанія, 

Греція, Бельгія) та 4 розвинуті країни з інших частин світу (Австралія, Канада, 

Японія та Нова Зеландія). Також, більшість існуючих досліджень застосовували 

вибірку на часовому горизонті докризового періоду, тобто до 2008-2010 років. 

В цій роботі було проаналізовано вплив боргу на вибірці за два періоди 1991-

2006 роки та 1991-2015 роки, що дозволило виділити зміни впливу різних 

режимів боргу на економічне зростання у до- та післякризовий період.  

Для розвинутих країн було встановлено, що порогове значення 

співвідношення боргу до ВВП, після якого відбувається сповільнення 

економічного росту країни, складає 65-70%. Цей результат підтверджує 

рекомендації МВФ щодо значення відповідного показника для більшості країн. 

До того ж було показано, що саме стабільний борг нижче порогового значення 

забезпечує найбільше економічне зростання. У більшості розвинутих країн у 

кризовий та посткризовий період вплив боргу на ріст економіки зменшився, 

навіть за умов стабільного низького рівня державного боргу. Також, були 

знайдені ефекти економічного росту та падіння внаслідок зміни значень 

співвідношень боргу до ВВП на 1% для кожного з режимів боргу на кожному 

часовому проміжку. З цього аналізу загалом можна зробити висновок, що уряд 

розвинутих країн повинен втримувати співвідношення боргу до ВВП в межах 

65-70%, забезпечуючи таким чином найбільше економічне зростання. 

Для країн з низьким рівнем доходу було проаналізовано граничний вплив 

зовнішнього боргу окремо на країни, що є учасниками ініціативи HIPC та інші 

країни, що розвиваються, оскільки вчені припускають, що емпіричні оцінки 

впливу розміру боргу на зростання в цих двох групах країн можуть відрізнятися 

[7]. Для дослідження було сформовано вибірку, що охоплює період 1981-2014 

років і включає 22 країни учасниці ініціативи HIPC та 18 країн, що 

розвиваються, які не належать до цієї ініціативи. 

Для країн, що розвиваються, було встановлено, що найбільш важливим є 

дослідження впливу зовнішнього боргу на економічне зростання. З усіх 

показників, які характеризують боргову безпеку країни, в даному досліджені 

статистично значущим було виявлено тільки порогове значення співвідношення 

зовнішнього боргу до обсягів експорту товарів та послуг. Так, відповідні 

емпірично оцінені порогові значення цього показника становлять 166% для 
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країн-учасниць HIPC, 167% та 350% для країн, що не є учасниками ініціативи 

HIPC та 191% для загальної вибірки. Загалом, для всіх країн в сукупності та для 

кожної вибірки окремо було встановлено, що найбільший ріст (найменше 

падіння) забезпечує такий рівень зовнішнього боргу, при якому співвідношення 

зовнішнього боргу до експорту є нижчим за менше порогове значення (тобто 

меншим за 166% для країн HIPC, 167% для країн не HIPC, та 191% для всієї 

вибірки країн). Також було знайдено відповідні прирости (падіння) економіки 

при зміні боргових змінних на 1%. Загалом, знайдені порогові значення є 

статистично значущі на рівні 95%, а отже, має місце наступна рекомендація: 

для забезпечення найбільшого економічного зростання країнам, що 

розвиваються, необхідно утримувати рівень зовнішнього боргу в межах 191% 

до експорту. 

В даній роботі також було досліджено існування певного боргового 

порогу, після якого економічний ріст економіки України може 

сповільнюватись. Оскільки модель для країн, що розвиваються, розрахована на 

панельні дані вибірки країн, то в цьому випадку використання її для однієї 

країни не показало статистично значущих результатів. На противагу цьому 

було використано квадратичну залежність змінної боргу, що позначає спадний 

ефект накопичення боргу на економічне зростання.  

Для України було показано, що перевищення співвідношення зовнішнього 

боргу до ВВП порогу у 88% веде до спадного ефекту на економічне зростання. 

До того ж, на основі цієї моделі було зроблено прогнози економічного росту 

України на 2017-2020 роки, які є досить близькими до відповідних прогнозів 

Міжнародного валютного фонду та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі [8, 9]. 

Результати цієї роботи можуть бути використанні урядом країни для 

визначення оптимального розміру запозичень, які допоможуть забезпечити 

максимальний економічний ріст країни, а також спрогнозувати можливе 

падіння економіки за умови накопичення більших обсягів боргу. В 

майбутньому важливо розширювати набір даних та знайти важливі емпірично 

оцінені порогові значення інших боргових співвідношень, що дозволить більш 

точніше проводити політику управління боргом для максимізації економічного 

зростання країн.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 

ЗАСОБАМИ РЕКУРЕНТНОГО АНАЛІЗУ 

 

Рівень розвитку фондового ринку на сьогодні є важливим показником 

економічного розвитку будь-якої країни, оскільки фондовий ринок є 

невід’ємною частиною фінансового сектору сучасної ринкової економіки.  

На даний час особливо актуальним є дослідження стану фондового ринку 

як складної системи, оскільки це допоможе охарактеризувати і передбачити 

стан фондового ринку через деякий час. 

Протягом останніх років значного поширення для дослідження складних 

систем набули підходи, які тісно пов’язані з концепцією рекурентності у 

фазовому просторі. До таких методів належить рекурентний аналіз. 

Застосування даних методів для дослідження динаміки фінансового ринку 

дозволить охарактеризувати ті нелінійні процеси, які притаманні йому як 

складній системі. 

Метою даної роботи є аналіз світового фондового ринку засобами 

рекурентного аналізу. 

Для дослідження динаміки функціонування фондових ринків засобами 

рекурентного аналізу було обрано фондові індекси Великобританії (FTSE)[1], 

Німеччини (GDAX), США (S&P 500), Японії (Nikkei225), Китаю (000001.SS), 

Бразилії(BVSP), Індії (BSESN) та Іспанії (IBEX)[2] за період з 01.01.2007 по 

13.12.2017 рр. 

На першому етапі дослідження фондових індексів, використовуючи засоби 

MATLAB R2014a, будуються їх рекурентні діаграми. Аналіз особливостей 
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рекурентних діаграм дозволяє виявити спільні риси у розподілах як топології, 

так і структури діаграм. Але візуального аналізу рекурентних діаграм замало 

для кількісної оцінки стану фондового ринку, необхідним є здійснення 

кількісного аналізу рекурентних діаграм [3]. 

В якості кількісних мір обрано ламінарність (LAM) та ентропію (ENTR), 

оскільки стрімке зниження значень цих показників свідчать про настання 

кризових явищ, тобто значення даних показників можна використовувати при 

побудові індикаторів кризових явищ на фондових ринках [3]. 

При  розрахунках  використовувалось технологія рухомого вікна шириною 

500 днів і кроком руху вікна вздовж часового ряду 5. 

Рисунок 1 дозволяє відмітити, що у період стабільності відповідні 

показники приймають високі значення, що означає про певну впорядкованість 

системи та відсутність змін або дуже повільні зміни в динаміці фондових 

індексів (рис.1). Протилежну ситуацію спостерігаємо у передкризовий період – 

значення ламінарності стрімко, для всіх фондових індексів, що свідчить про 

появу хаосу в системі. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 
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e) 

 
f) 

 
g) 

 
h) 

Рис.1. Порівняння динаміки фондових індексів Великобританії (a), Німечинни (b), 

CША (с), Японії (d), Бразилії (e), Іспанії (f), Індії (g), Китаю (h) та рекурентних мір: ентропії 

та ламінарності 

На поточну дату незначне спадання даної міри спостерігається на графіках 

фондових індексів для таких країн, як Німечинна, Бразилія, Іспанія та Індії. Для 

фондових індексів Великобританії, США та Японії значення даного показника 

знаходить на відносно сталому рівні. Найвище значення ламінарності 

спостерігаємо для фондового індексу Великобританії (рис. 1. a)  та Іспанії 

(рис.1. f). По даних значеннях відповідних мір можна зробити висновки, що 

сучасна ситуація на світовому фондовому ринку, на поточну дату, має 

стабільний стан. 

Як видно з графіків ентропія діагональних ліній має схожу динаміку до 

показника ламінарності та починає зменшуватись у передкризовий період, що 

може служити передвісником кризових явищ. На даний період часу 

спостерігаємо зростання даного показника для більшості аналізованих 

фондових індексів, що свідчить про достатньо спокійну ситуацію на даних 

фондових ринках. Але також спостерігаємо незначне зменшення цього 

показника для фондових індексів Японії ( рис. 1. d) та Іспанії (рис. 1. f), але 

зниження даного показника не вказує на кризову ситуацію поточного стану 

ринків цих країн, а відповідно і економік. Скоріш за все це сезонні коливання 

ринку. Звісно, для подальших висновків необхідний безперервний моніторинг 

цих ринків. 
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Отже, використання рекурентного аналізу та кількісних мір дозволяє із 

достатньою точністю визначати стан фондових ринків країн незалежно від їх 

рівня розвитку. Безпосередньо аналіз визначених вище ринків дозволяє зробити 

нам висновки, що стан розглянутих країн є стабільним. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає від підприємств 

самостійного прийняття ефективних економічних рішень як в оперативному, 

так і в стратегічному управлінні. Особливо це актуально для економічної 

безпеки, бо економічна безпека, точніше система управління економічною 

безпекою, в основному має справу з несприятливими впливами на систему та 

заходами щодо ліквідації цих впливів або їх наслідків. Тому виникла потреба в 

нових підходах до управління економічною безпекою підприємств (ЕБП) як 

невід’ємної умови їхнього стратегічного розвитку. Основою цих підходів є 

створення структурованої моделі економічної безпеки підприємства (ЕПБ), що 

дозволить вивчити, проаналізувати фінансово-економічний стан підприємств, 

знайти засоби для їх ефективної діяльності, як наслідок, досягти головної цілі їх 

функціонування. 

Було опрацьовано наявні визначення поняття «економічної безпеки 

підприємства» та запропоновано наступне: ЕБП — це самостійна система 

функціонування підприємства, в умовах якої відбувається найбільш ефективне 

використання корпоративних ресурсів (земля, кадровий потенціал, 

інтелектуальна власність, інформація, капітал тощо), і водночас знижуються 

наявні та потенційні загрози, в результаті чого досягається максимально 

позитивний ефект від роботи підприємства. 

http://investfunds.ua/markets/indicators/
http://finance.yahoo.com/
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Стан безпеки підприємницької діяльності можна визначити через систему 

відповідних критеріїв і показників, яка відображає стан підприємства, 

насамперед фінансовий стан, його динаміку (коефіцієнти ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності) [1, с. 96].  

Залежно від ваги коефіцієнтів та їх груп, відповідності показників 

нормативним значенням, для підприємства розраховується інтегрований 

показник його фінансового стану та  визначається клас платоспроможності, що 

характеризує його надійність. 

При формуванні системи управління ЕБП виникають проблеми 

встановлення максимального рівня економічної безпеки суб’єкта 

господарювання за умови обмеженості ресурсів. Як наслідок, необхідно 

розробити та використати оптимізаційну модель, за допомогою якої з’явиться 

можливість визначити оптимальні рівні складових економічної безпеки 

підприємства та максимізувати узагальнюючий інтегральний показник 

[3, с. 205]. 

Головною задачею моделювання системи управління ЕБП є визначення 

складових, оцінка яких впливає на визначення рівня економічної безпеки 

підприємства, а також визначення цільової функції, яка враховує оцінки 

основних складових та в той же час адекватно характеризує рівень ЕБП в 

цілому [2, с. 37]. 

Модель оцінки економічної безпеки підприємства представлено 

формулами (1) та (2): 
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finP   — оцінка рівня фінансової безпеки підприємства на момент часу t;  

ia  — питома вага значущості і-ї локальної функції залежності в розрахунку 

оцінки фінансової безпеки підприємства;  

)(Xfi  — локальні функції залежності фінансової безпеки підприємства від 

індикаторів фінансового стану підприємства. i  [1,n];  

Х — вектор-стовпець нормованих показників фінансового стану підприємства 

на момент часу t. 
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де x — вектор-рядок питомих ваг значущості показників групи індикаторів 

певної категорії показників, x = (x1,...,xn); 

X — вектор-стовпець показників групи індикаторів певної категорії показників. 

X=(X1,...,Xn),  ; 

maxfi(X) — максимальне значення оцінки категорії показників підприємства за 

весь період часу, що досліджується. 

Використовуючи розроблені моделі оцінки рівня безпеки як 

функціональних складових, так і загального рівня ЕБП, в середовищі Microsoft 

Visual Studio за допомогою мови програмування С# було розроблено систему 

(1) 

(2) 
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підтримки прийняття рішень (рис. 1) щодо збереження та підвищення рівня 

ЕБП в умовах змінюваності ринкового середовища для досягнення поставлених 

стратегічних цілей. 

Система підтримки прийняття рішень (СППР; англ. Decision Support 

System, DSS) — комп’ютеризована система, яка шляхом збору та аналізу 

великої кількості інформації може впливати на процес прийняття 

управлінських рішень в бізнесі та підприємництві. 

Взаємодія користувача з системою починається з того, що користувач за 

допомогою елементів мовної системи робить запит до СППР, при якому 

відбувається завантаження даних фінансової звітності з електронної таблиці 

Excel. Після цього запит передається до системи обробки даних і генерації 

результатів (СОДГР), що виконує його обробку. У процесі обробки СОДГР 

звертається до бази даних і знань (БДЗ). Потім видається повідомлення 

користувачеві про виконану або невиконану роботу, що реалізується за 

допомогою системи представлення результатів (СПР) (рис. 2). 

 
Рис. 1. Відображення написаного коду у вікні MS Visual Studio 

 

В процесі дослідження були розраховані показники діяльності 

підприємства ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» за 2016 рік.  

 

 
Рис. 2. Відображенням результуючої таблиці у вікні СППР 
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Обрахувавши загальну кількість балів з урахування вагових значень, ми 

можемо зробити висновок, що наше підприємство відноситься до класу з 

незадовільною фінансовою діяльністю (практично всі економічні показники не 

відповідають мінімально прийнятим значенням. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КІБЕРЗАГРОЗ В БАНКАХ 

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 

Діяльність банківських систем тісно пов’язана з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій і перебуває в повній залежності від надійної та 

безперебійної роботи електронно-обчислювальних систем. Кіберзагрози в 

сучасному суспільстві набирають значного масштабу [3].  

Актуальність даної проблеми визначається високим рівнем уразливості 

банківської сфери до кіберзагроз, значними витратами на кібербезпеку у банку, 

швидкими темпами розвитку нових кібернетичних загроз.  

Мета дослідження полягає у побудові математичної моделі для виявлення 

ознак кіберзагроз у банку та її практичній реалізації із використанням методів 

інтелектуального аналізу за допомогою аналітичного пакету SAS Enterprise 

Miner. 

Побудова даної моделі передбачає використання наступних даних банку, 

що містять інформацію про проведені транзакції користувачами інтернет-

банкінгу або мобільного банкінгу: їх суми, частоту, географічне положення, 

перевищення встановлених лімітів, обнуління рахунків та іншу.  Вибір цих 

факторів обумовлений тим, що користувачі мобільного та інтернет-банкінгу є 

однією із слабких ланок в системі банківської безпеки. Це пов’язано з тим, що 
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банк не в змозі контролювати, хто є користувачем та де він користується 

пристроєм. Частіше за все такі операції можуть містити ознаки кіберзагрози, 

тобто піддатися під різновид соціальної інженерії. 

Для побудови моделі висунуто ряд гіпотез стосовно вірогідності 

виникнення ознак кіберзагроз. Виходячи з обраних вхідних даних та методів 

інтелектуального аналізу було розроблено концептуальну модель виявлення 

ознак кіберзагроз в транзакціях користувачів мобільного та інтернет-банкінгу. 

Інформація містить 8 вхідних змінних, включаючи цільову змінну. Вибірка 

даних склала 200000 спостережень транзакцій користувачів мобільного та 

інтернет-банкінгу банку. 

Для побудови моделей виявлення кібернетичних загроз в банківських 

установах з метою майбутнього їх попередження було обрано аналітичний 

пакет SAS Enterprise Miner [4]. 

Побудовано регресійну модель за допомогою методу покрокового 

виключення незначних факторів. У результаті покрокового відбору було обрано 

3 значущі фактори: 

1) зафіксоване місцеположення пристрою, з якого проводилась 

транзакція (X3): X3.2 – інша країна; 

2) баланс клієнта після проведення транзакції (X5); 

3) баланс клієнта до проведення транзакції (X6). 

Отримано математичну модель вірогідності виникнення кіберзагроз під 

час проведення транзакцій користувачами мобільного та інтернет-банкінгу 

(формули 1.1-1.2): 

.87,089,011,54,3)ˆ( 652.3 XXXplogit   (1.1) 

 
 

(1.2) 

Ймовірність того, що банківська транзакція виявиться кіберзагрозою 

зростає із присутністю зафіксованого факту проведення транзакції в іншій 

країні, з великим значенням балансу до проведення транзакції та зменшується 

із великим значенням балансу після проведення транзакції. 

Було побудовано дерево рішень. В результаті найбільш вагомими 

факторами виявилися місцеположення пристрою, з якого виконувалась 

транзакція, та тип пристрою, з якого виконувалась транзакція. Найімовірніше 

виконана транзакція не є кіберзагрозою, якщо фіксоване місцеположення її 

виконання – Україна. З’ясовано, що безпечними для користувачів на випадок 

наявності кіберзагрози є наступні типи загроз: поповнення та зняття коштів, 

списання коштів з рахунку та проведення оплати. 

Було згенеровано нейронну мережу, яка складається з 1-го прихованого 

шару з двома нейронами.  Математична інтерпретація вихідного шару, а також 

1-го та 2-го прихованих шарів нейрону наведено у формулах (1.3 – 1.5): 

 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

31 

 

;76,156,702,1 2111 xHxHY   (1.3) 

);58,035,076,078,136,1
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(1.4) 
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11,078,023,005,099,0tanh(
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52.32.212
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(1.5) 

Також був зроблений аналіз якості та адекватності побудованих моделей, 

за допомогою якого було визначено, що нейронна мережа краще моделює 

оцінку результату виникнення ознак кіберзагроз під час проведення банківської 

транзакції клієнтами мобільного та інтернет-банкінгу, ніж регресія й дерево 

рішень. 

Застосування інтелектуального аналізу для виявлення кібернетичних 

загроз в банках допоможе організувати ефективну систему захисту, яка б могла 

забезпечити безпеку клієнтів банків в процесі використання платіжних карток, 

мобільного та інтернет-банкінгу, попереджуючи потенційні загрози з боку 

зловмисників, тим самим підвищуючи рівень довіри до банків. 
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Молочне скотарство є провідною галуззю харчової індустрії України. 

Забезпечення населення країни молоком та молочними продуктами є досить 
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актуальним питанням продовольчої безпеки України. Однак, виробництво 

молока в сільськогосподарських підприємствах зменшується досить швидкими 

темпами – значна кількість підприємств вже відмовилася від утримання корів 

молочного стада.  

Дана галузь може бути прибутковою та конкурентоспроможною, але цей 

процес досить тривалий і потребує значних інвестиційних витрат. Необхідно, в 

першу чергу, впроваджувати прогресивні технології, які здатні забезпечити 

підвищення продуктивності праці при одночасному збільшення виробництва, 

його економічних показників і поліпшення якості продукції. Успіх вирішення 

проблем впровадження нових технологій у тваринництві значною мірою 

залежить від уміння володіти методами моделювання (проектування), 

організації й управління технологічними процесами виробництва кожного 

окремо взятого продукту [1, с. 4]. Важливим завданням сучасності є керування 

економічними системами, оптимізація їх структури, траєкторії розвитку й 

функціонування з метою досягнення максимальної економічної ефективності.  

Тому економіко-математичні методи в цілому, і в першу чергу моделі, 

стають важливим інструментом удосконалення господарського механізму. В 

основу розроблених моделей покладені методи лінійного програмування [2], 

сутність яких полягає в послідовному поліпшенні розв’язку поставленої задачі 

шляхом додавання при кожній ітерації більш ефективних рішень і витиснення 

неефективних, що у підсумку забезпечує оптимальний розв’язок.  

В якості об’єкта дослідження нами обрано ТОВ «Промінь-Приват» 

Миргородського району Полтавської області, яке здійснює виробничу 

діяльність на орендованих землях (4249 га), має в наявності 700 корів з 

середньорічним надоєм у 2016 р. 6946,6 кг. Фінансове становище підприємства 

є нестійким, але господарство є платоспроможним і повністю здатне 

виконувати поточні зобов’язання. За останні три роки основні економічні 

показники знизились за рахунок збиткової галузі тваринництва. Надої 

зменшилися на 10,8 % унаслідок скорочення витрат кормів на 12,4 %, у тому 

числі на 1 ц молока – на 1,7 %. Така ситуація зумовлена здорожчанням кормів 

на 73,6 %, що підвищило витрати виробництва молока на 47,9 %. Станом на 

2016 р. собівартість молока становила 478,7 грн/ц, а рівень рентабельності – 

4,1 %. Ефективність молочного скотарства за аналізований період знизилась, а 

2015 р. узагалі був збитковим. 

Для покращення ефективності ведення молочного скотарства шляхом 

економіко-математичного моделювання ми пропонуємо оптимізувати 

структуру та оборот стада великої рогатої худоби, оптимізувати кормовий 

раціон та спрогнозувати продуктивність корів. 

Для підвищення чистого доходу підприємства від молочного скотарства 

ми запропонували для м’ясо-молочних господарств використати модель 

оптимальної структури стада. Формулювання зазначеної задачі полягає у 

визначенні оптимальної структури стада великої рогатої худоби у господарстві, 

яка має забезпечити отримання максимальної кількості продукції (молока та 

приросту живої маси тварин). Розв’язавши задачу в середовищі MS Excel, ми 
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визначили, що для отримання максимальної кількості прибутку у розмірі 

1273 тис. грн необхідно сформувати структуру стада з 34 % корів, 12 % 

нетелей, 3 % бичків віком до 6 міс., 18 % телиць віком до 6 міс., 3 % бичків 

віком 6–12 міс., 14 % теличок віком 6–12 міс., 3 % бичків старше року та 14 % 

теличок старше року. Впровадження моделі на підприємстві дасть змогу 

збільшити прибуток від виробництва м’яса на 1251,9 тис. грн. Ефективність 

виробництва молока при цьому не зміниться, оскільки кількість корів за 

умовою є сталою. 

У залежності від структури стада планують його оборот, тобто кількісні і 

якісні зміни в складі поголів’я різних статевовікових груп тварин упродовж 

року. При розрахунку обороту поголів’я ми врахували виробничий напрям 

галузі тваринництва, орієнтовні темпи розширення стада, біологічні 

особливості окремих видів тварин, умови годівлі й утримання. Крім того, 

моделювання оптимізації обороту стада має важливе значення для підвищення 

ефективності молочного скотарства, оскільки на основі його показників 

визначають об’єм виробництва і реалізації продукції, кормову базу, 

розраховують потребу у приміщеннях, засобах механізації, робочій силі тощо. 

Плановий оборот стада повинен забезпечувати максимум реалізації товарної 

продукції (м’яса та молока) у поточному році.  

За проведеними розрахунками, ми визначили, що для отримання 

максимальної кількості продукції – 3237,2 ц м’яса та 51100 ц молока, необхідно 

за звітний рік реалізувати 167 корів, 60 теличок минулого року народження, 

71 теличок поточного року народження, 110 бичків та 300 голів молодняку. При 

цьому кількість теличок минулого року народження, переведених у нетелі, 

становитиме 160 гол., кількість нетелів, переведених у корови, – 167 гол. 

Загальне поголів’я на кінець року має становити 2200 гол. включати 700 корів, 

216 нетелів, 100 теличок минулого року народження, 130 теличок поточного 

року народження, 205 бичків та 850 голів молодняку. Впровадження заходів 

дасть змогу збільшити виробництво м’яса на 17,7 % та молока на 5,1 %. 

Проблема збільшення виробництва молока є однією з найважливіших в 

сфері тваринництва. Ефективність виробництва молока багато в чому залежить 

від організації повноцінного годування корів при їх вирощуванні, а також в 

сухостійний та лактаційний періоди. Правильне, збалансоване харчування 

великої худоби є однією з найважливіших умов підвищення молочної 

продуктивності. Для удосконалення годівлі великої рогатої худоби ми склали 

кормовий раціон для корів живою масою 500 кг та плановим удоєм 7000 кг, 

який має задовольняти їх потреби у поживних речовинах та мати мінімальну 

вартість. Розв’язавши задачу за допомогою електронних таблиць, ми отримали 

кормовий раціон корів у складі 2,3 кг соняшникової макухи, 0,9 кг пшеничних 

висівок, 6,3 кг сіна конюшини, 0,8 кг пшеничної соломи, 1,7 кг ячмінної 

соломи, 15 кг кукурудзяного силосу, 4,3 кг цукрових буряків, 0,6 кг кухонної 

солі та 0,2 мл олійного розчину вітаміну D забезпечує оптимальну кількість 

поживних речовин при мінімальній вартості 46 грн. Даний раціон дозволить 
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збільшити надої молока на 30 % та знизити його собівартість, зменшивши 

витрати на годівлю корів молочного стада на 26,9 %. 

На основі запропонованої системи заходів для їх впровадження на 

підприємстві, ми спрогнозували планову продуктивність тварин. Метод 

прогнозування нами обрано за найменшою похибкою, яким виявився метод 

Хольта (експоненційне згладжування з урахуванням тренду). Основна ідея 

застосування методу згладжування полягає у тому, що кожний новий прогноз 

отримуємо на основі зміщення попереднього прогнозу у напряму покращення 

результату у порівнянні зі старим прогнозом. За мінімальним значенням 

абсолютної похибки найбільш якісний прогноз побудовано із вибором 

постійних коефіцієнтів згладжування α = 0,114 та β = 0,64, визначеними за 

допомогою засобу Поиск решения, що дає змогу спрогнозувати темпи приросту 

продуктивності корів на рівні 2,4 %. 

Отже, зниження ефективності молочного скотарства для аграрних 

підприємств є актуальною проблемою сьогодення, оскільки значна частка 

підприємств Полтавської області займається виробництвом молока. Велику 

перевагу порівняно з іншими методами планування на підприємстві мають 

економіко-математичні методи, які дають змогу спрогнозувати на основі 

моделювання виробничих процесів планові показники, що визначають 

ефективність ведення галузі. Впровадження системи заходів, отриманих із 

використанням економіко-математичного моделювання для ТОВ «Промінь-

Приват», дозволять збільшити виробництво м’яса великої рогатої худоби до 

18 %, молока – 5 %, знизити витрати на годівлю корів на 27 % та підвищити 

прибуток на 1,27 млн грн. Таким чином, використання методів оптимізації та 

прогнозування значно підвищують економічні показники ведення молочного 

скотарства на підприємстві. 
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розв’язанні задач сільськогосподарського виробництва / А. В. Калініченко, 

К. Д. Костоглод, Н. М. Протас. – Полтава : Видавництво «Інтер-Графіка», 

2004. – 112 с. 
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИПУСКОМ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Функціонування підприємств харчової промисловості супроводжується 

необхідністю виявлення та відповідного реагування на вплив різних чинників, 

що обумовлюються збуреннями кон’юнктурного чи соціального характеру. 

Відсутність адекватних дій з боку підприємств може призвести до розвитку 

кризових процесів, що виражається, зокрема, збитковістю їх діяльності та 

можливим банкрутством. 

Одним з напрямків вирішення окресленої вище проблеми є побудова 

економіко-математичних моделей визначення і оцінювання рівня ефективності 

управління випуском продукції на підприємстві, що дозволить оперативно 

діагностувати реальний стан підприємства і своєчасно задіяти механізми, здатні 

запобігти небажаним сценаріям його розвитку. 

Процедура моделювання процесів управління випуском продукції на 

підприємстві, може складатися з таких етапів: 

 системний аналіз розвитку процесів управління випуском продукції на 

підприємстві; 

 вибір та обґрунтування показників рівня ефективності управління 

випуском продукції на підприємстві;  

 побудова моделі оцінювання рівня ефективності управління випуском 

продукції на підприємстві;  

 аналіз та інтерпретація результатів реалізації моделі.  

Функціональна залежність між рівнем ефективності управління випуском 

продукції як інтегрованої величини від визначених показників видається 

достатньо складною з точки зору класичного підходу до моделювання, що 

вимагає розроблення нових підходів із використанням відповідних 

інформаційних технологій. Одним із можливих напрямків видається у 

застосуванні теорії нечітких множин і нечіткої логіки [1,2]. 

Визначимо функціональну залежність рівня ефективності управління 

випуском продукції на підприємстві E  від виділених груп показників: 

  321321 ,,,,, zzzxxxE  ,  

де  iq
iiiii xxxφx ,,, 21  ,  iq

iii xxx ,,, 21  , 3,2,1i  – набори показників, що 

характеризують ефективність управління випуском продукції на підприємстві; 

 321 ,, xxxψz ii   – функціональні залежності обсягу випуску продукції  1i , 

собівартості реалізованої продукції  2i  і чистого прибутку (збитку)  3i  
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від показників, що характеризують ефективність управління випуском 

продукції на підприємстві. 

Параметри ix  і результуючу величину E  розглядаємо як лінгвістичні 

змінні, тобто такі, значеннями яких є терми (слова і фрази). Для оцінки 

вказаних лінгвістичних змінних побудуємо множини лінгвістичних термів: 

 ik
iiii lllL ,,, 21   – терм-множини показників ix ; 

 muuuU ,,, 21   – терм-множина рівня ефективності управління 

випуском продукції на підприємстві.  

Для оцінювання показників i
λ
i qλx ,1,   також визначимо терм-множину 

 ikλ
i

λ
i

λ
i

λ
i lllL ,,, 21  . 

Показники, які характеризують рівень ефективності управління випуском 

продукції на підприємстві, можуть бути як кількісними, так і якісними. 

Кількісні змінні переводяться у лінгвістичні терми за допомогою введення 

нечіткості через функції належності. Якісні змінні λ
ix  характеризуються 

множиною їх можливих значень:  imλ
i

λ
i

λ
i ρρρ ,,, 21  , де  imλ

i
λ
i ρρ 1  – бальна 

оцінка, що відповідає найменшому (найбільшому) значенню параметра λ
ix . 

Лінгвістичні терми i
rλ

i krl ,1,   визначаються так:  



im

j

jλ
i

jλ
iir

rλ
i ρρμl

1

/ , 

де  jλ
iir ρμ  – ступінь належності елемента jλ

iρ  терму rλ
il . 

Кожному нечіткому значенню показників і результуючої величини E  

поставимо у відповідність число з інтервалу  1;0 , так, що інтервал  5/1;0  

відповідає лінгвістичній оцінці «низький»,  5/2;5/1  – «нижчий середнього», 

 5/3;5/2  – «середній»,  5/4;5/3  – «вищий середнього»,  1;5/4  – «високий». 

Числове значення рівня ефективності управління випуском продукції на 

підприємстві E  отримуємо за формулою: 

   



5

1

5

1

*

j
uj

j
ujj EEdE  , 

де  jjj ddd ;1
*

 ,     






 ijs

i
js

s
uj xE  minmax  – функція належності 

величини E  до класу jl , jksj ,,1,5,,1   . 

На основі побудованої функціональної залежності рівня ефективності 

управління випуском продукції на підприємстві від окремих груп показників 

можна спрогнозувати їх значення, базуючись на r  останніх спостереженнях: 

        tErtErtEtE ,,2,11   . 

На виході отримуємо величину 

   













 



r

i
i irtEtE

1

1  , 
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де  Ξ  – функція активації нейрона; i  - вага i -го входу. 

В рамках реалізації запропонованої нейронечіткої моделі управління 

випуском продукції розраховано значення рівня ефективності управління 

випуском продукції ТОВ «Лігос» за 2012–2016 рр. (табл. 1). 

Таблиця 1  

Розрахункові значення рівня ефективності управління випуском 

продукції ТОВ «Лігос» за 2012–2016 рр. 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Виробничо-фінансової 

складової  
0,754 0,761 0,603 0,621 0,593 

Маркетингової складової  0,468 0,326 0,430 0,532 0,369 

Соціально-трудової 

складової 
0,598 0,623 0,654 0,672 0,561 

Ефективність 

управління випуском 

продукції )(E  
0,617 0,549 0,531 0,598 0,483 

 

Як видно з табл. 1, значення ефективності управління випуском продукції 

ТОВ «Лігос» за розглядуваний період в основному відповідають середньому 

рівню зі змінними тенденціями, однак, вираженим зменшенням у 2016 р., що 

може свідчити про відносну нестійкість розвитку підприємства. Така ситуація 

обумовлює можливість різких змін при впливі екзогенних і ендогенних 

чинників, загрожує зародженню кризових процесів функціонування 

підприємства, що може в перспективі призвести до небажаних наслідків. 

В цілому, запропонована нейронечітка модель управління випуском 

продукції на підприємстві, що передбачає визначення рівнів ефективності в 

рамках визначеної шкали лінгвістичних термів в залежності від обраних груп 

показників виробничо-фінансової, маркетингової, соціально-трудової 

складових діяльності підприємства з урахуванням його фінансово-

господарського стану, що виражається, зокрема, такими показниками як: обсяги 

випуску продукції, собівартість реалізованої продукції, чистий прибуток. Така 

модель дає змогу вдосконалити процеси прогнозування і планування 

виробництва продукції. 

Література: 
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К.: ЦНЛ. – 2005. – 206 с. 

Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологи идентификации: нечеткие 

множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн.– 

Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця. – 1999. – 320 с. 
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ АСИМЕТРІЇ  

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Головною умовою розробки наукових засад діагностики та механізмів 

вирівнювання асиметрій регіонального розвитку є певні регіональні 

диспропорції, які виникають в соціальному, економічному та екологічному 

розвитку країни. Дослідження регіональної асиметрії в світовій економіці 

завжди базувалася на тому припущенні, що в умовах функціонування 

кейнсіанської (неокейнсіанської) моделі розвитку держава має всі можливості 

знайти ефективні механізми та інструменти для подолання регіональних 

диференціацій, які неминуче виникають в процесі швидкого руху факторів 

виробництва і передусім – капіталу [1]. 

Метою даної роботи є розробка теоретичних основ і науково-методичних 

засад підвищення ефективності управління регіональним розвитком на основі 

економіко-математичного моделювання процесів оцінки та аналізу його 

асиметрії. 

Об’єктом дослідження є процеси оцінювання та аналізу рівня соціо-

еколого-економічного розвитку регіону. Предметом дослідження є теоретичні 

та методичні положення, економіко-математичні методи і моделі оцінки рівня 

асиметрії регіонального соціо-еколого-економічного розвитку. Для досягнення 

зазначеної мети в роботі використано сукупність методів економічного аналізу 

та  прийомів наукового пізнання, а саме: метод аналізу інформації, 

кореляційно– регресійний аналіз, індикативний аналіз, багатовимірний аналіз, 

дослідження та оцінювання параметрів симультативних моделей (побудова 

моделей аналізу взаємозв’язків між показниками).  

В рамках проведених досліджень розглянуто теоретичні та науково-

методичні основи дослідження асиметрій регіонального розвитку; 

запропоновано власний підхід до оцінки рівня та ступеня гармонізації сталого 

розвитку регіонів Західної України (на прикладі Івано-Франківської, 

Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Тернопільської областей); визначено 

ступінь асиметрії розвитку регіонів Західної України; визначено напрям та 

характер причинно-наслідкових зв'язків між показниками соціальної 

напруженості та рівнями економічного, екологічного, соціального і сталого 

розвитку регіону; запропоновано схему розробки моделей оцінки дієвості 

важелів управління соціальними, економічними та екологічними процесами 

регіонів Західної України з урахуванням рівня соціальної напруженості. 

Для оцінки рівня та ступеня гармонізації сталого розвитку регіонів 

Західної  України  (на прикладі  Івано-Франківської,  Львівської,  Закарпатської, 
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Чернівецької, Тернопільської областях) за період 2000-2016 рр., 

використано методику  Інституту прикладного системного аналізу НАНУ 

МОНУ [2], що передбачає оцінку індекса сталого розвитку на основі інформації 

про попередньо розраховані значення індексів економічного, екологічного та 

соціального розвитку. 

Для визначенні питомої ваги кожного з показників у відповідному індексі 

розвитку нами було запропоновано проведення розрахунку реальних доль 

коефіцієнтів парної кореляції, взятих на основі оцінки характеру взаємозв’язків 

між відповідними економічними, соціальними, екологічними показниками та 

показником соціальної напруженості регіонів Західної  України, визначеним за 

методикою О.В. Повстин [3]. Результати розрахунку показника сталого 

розвитку та ступеня гармонізації сталого розвитку дозволили провести 

відповідний аналіз траєкторій розвитку регіонів Західної України по 

відношенню до норми вектора сталого розвитку. Аналіз такої інформації 

дозволяє зробити висновки про те, що задовільна ситуація стосовно рівня 

сталого розвитку (додатні значення індикаторів) та його гармонізації (значення 

кута між вектором сталого розвитку та його нормою, яке є максимально 

наближеним до нуля) що спостерігається в Івано-Франківській, Львівській, 

Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській  областях залежно від звітного 

періоду. І лише в Закарпатській області у 2000 році відображається «ідеальний» 

вектор, де ступінь гармонізації сталого розвитку досяг максимального росту. З 

плином часу суттєво погіршується рівень сталого розвитку, як і ступінь його 

гармонізації, що пояснюється системною дією чинників як ендогенної, так і 

екзогенної природи [5].  

Дослідивши параметри сталого розвитку, ступінь гармонізації та 

соціального напруження за зваженим коефіцієнтом варіації Уільямсона [1 с.58-

59], коефіцієнтом істотної асиметрії [4,с.55] та модифікованим коефіцієнтом 

варіації Б.Лавровського [7] було визначено ступінь асиметрії розвитку регіонів 

Західної України (на прикладі Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, 

Чернівецької, Тернопільської областях) за 2000-2016 рр.  При   оцінюванні  за 

коефіцієнтом Уільямсона, асиметрія зростає, і тільки за параметром 

соціального напруження ми спостерігаємо зменшення асиметрії  відповідно до 

звітного періоду. За коефіцієнтом істотної асиметрії спостерігається помірний 

рівень асиметрії як для параметрів сталого розвитку, так і для параметрів 

ступеня гармонізації і соціальної напруженості. Модифікований коефіцієнт 

варіації Б.Лавровського відображає зростання рівня асиметрії за параметром 

сталого розвитку відповідно до звітного періоду за 2000-2016 рр., щодо 

показників ступеня гармонізації і соціальної напруженості, то ми спостерігаємо 

суттєве зменшення рівня асиметрії регіонів Західної України. 

Розбіжність в результатах розрахунків між модифікованим коефіцієнтом 

варіації Б.Лавровського, коефіцієнтом істотної асиметрії та коефіцієнтом 

варіації Уільямсона спричиняється внаслідок врахування складних 

поліструктурних  показників,  які об’єднують три індикатори: сталий розвиток, 

соціальне напруження, ступінь гармонізації. На нашу думку, коефіцієнт 
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Уільямсона можна визнати пріоритетним серед  інших використаних нами 

методик, тому що під час оцінки нерівномірності розвитку він знижує вплив 

багатих малонаселених регіонів, і підвищує значимість бідних густонаселених 

регіонів країни. 

З урахуванням результатів застосування тесту Гранжера для оцінки 

причинності зв'язків між рівнями соціального, економічного, екологічного 

розвитку, рівнем сталого розвитку та рівнем соціального напруження, нами 

запропоновано підхід до моделювання процесів управління розвитком 

територіальних систем регіону з використанням симультативних моделей [6].   

Запропоновані в роботі підходи можуть стати основою для розробки  

відповідних цільових програм управління розвитком та регулювання процесів 

на рівні регіонів держави. 

На підставі проведеного аналізу, можна стверджувати, що справедливим 

буде твердження про те, що відповідні пропозиції щодо сталого розвитку, як і 

рекомендації стосовно реалізації механізмів забезпечення економічної, 

соціальної, екологічної безпеки, повинні ґрунтуватись на відповідному 

інституційному забезпеченні. Іншими словами, для успішної практичної 

реалізації ідеальних з точки зору науки рекомендацій, необхідним є існування 

формальних та неформальних інститутів, котрі будуть визнаними і 

затребуваними суспільством. Тобто суспільство та його еліти повинні розділяти 

і поширювати відповідні цінності розвитку і його безпеки, а не обмежуватись 

виключно декларуванням відповідних пріоритетів .  

Асиметричність розвитку як основа регіональної диспропорційності, 

вимагає розширення наукових підходів у сфері теоретико-методологічного 

обґрунтування та вироблення дієвих механізмів державно-управлінського 

впливу на вирішення проблем регіонального розвитку, зумовлених нею. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЗГОДЖЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ 

ІНТЕРЕСІВ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ІГОР 

 

Питання пов’язані з ефективним використанням  ресурсів стоять перед 

суспільством досить гостро. Деякі проблеми розподілу вирішуються в рамках 

цінових систем: висока заробітна плата залучає працівників до певної професії, 

а високі ціни на енергію спонукають споживачів до економії. Однак у багатьох 

випадках використання цінових систем спричиняє юридичні та етичні 

заперечення. Наприклад, розміщення дитячих закладів або розподіл людських 

органів пацієнтам, які потребують трансплантації. Крім того, існує багато 

ринків, де функціонує система цін, але традиційне припущення про ідеальну 

конкуренцію є навіть неприблизно суттєвим. Яким чином ці ринки 

розподіляють ресурси залежить від установ, які керують транзакціями[1].  

Дослідимо ринок з двома непересічними наборами агентів, які мають бути 

узгоджені між собою для здійснення операцій  студенти та підприємства. 

Бойові виплати: заробітна плата (та інші характерні відповідності) не 

підлягають переговорам.[2] Вважатимемо, що одна сторона ринку складається 

зі студентів вищих навчальних закладів, а інша з приватних підприємств. 

Кожному підприємству потрібен один стажер, а кожен студент бажає 

стажування. Поєднання  це призначення стажування заявникам. Природньо, 

студенти мають переваги серед підприємств, а підприємства мають переваги 

серед студентів. Для зручності ми припускаємо, що уподобання суворі (тобто 

немає зв'язків). Загалом, відповідність є стабільною, якщо група не може 

покращити її. У цій конкретній моделі стабільна відповідність повинна 

задовольняти двом наступним умовам: (1) жоден агент не вважає відповідність 

неприйнятною, і (2) жодна студентська пара партії не вважатиме за краще 

співставлення один з одним, та не залишатиметься своїми поточними матчами. 

Умова (1) є індивідуальною умовою раціональності, і умова (2) є попарно 

стабільною. Обидві умови означають, що пари не можуть покращити 

відповідність. Пояснімо зазначене на прикладі чотирьох студентів. 
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Чотири студенти-економісти (1, 2, 3 та 4) подають заявку на стажування в 

чотирьох підприємствах: банк (S), податкова (O), IT-компанія (D) та 

торгівельна мережа (P). Усі вибори вважаються прийнятними (тобто краще, ніж 

залишитися необраним). Студенти мають наступні упорядкування за 

стажуванням:  

 
               (1) 

 

 
Тобто, банк є найпопулярнішим місцем стажування, бо ціниться трьома 

студентами. Кожному підприємству потрібен один стажер. Вони мають 

наступні упорядкування за студентами:  

 
               (2) 

 

 
Для розв’язання задачі стажування пропонуємо застосувати  алгоритм 

Гейла-Шеплі, до упорядкування підприємств, що подають пропозиції 

студентам. Кожне підприємство робить пропозицію стосовно кандидата, якого 

вважає найкращим: студент 1 отримує пропозицію від D, студент 2 отримує 

пропозицію від P, а студент 4 отримує від S і O. Студент 4 скоріше віддає 

перевагу O, ніж S, тому студент не відхиляє пропозицію O і відхиляє 

пропозицію з S. У другому турі S надає пропозицію студенту 3. Тепер кожний 

студент отримав місце стажування, а алгоритм припиняється.  

 
             (3) 

 

 
Гейл і Шеплі (1962) довели, що алгоритм відкладеного прийому 

стабільний, тобто він завжди формує стабільну відповідність. Помітимо тепер, 

що підприємства D, S та O були призначені студентам, які, на їхню думку, є 

найкращими саме для них. Навіть якщо вони зможуть замінити означених 

студентів, наприклад студентом 2, вони не захочуть цього робити. За цим 

аргументом, будь-яке підприємство, якому студент віддає перевагу, не віддасть 

перевагу, що призначена йому, тому відповідність є попарно стабільною.[3] 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що результати 

застосування моделі паросполучень до моделі працевлаштування має право на 

існування. Зокрема, версія алгоритму відстроченого прийняття приймає стійкі 

відповідності навіть якщо підприємства віддають одночасну перевагу 

декільком кандидатам. Алгоритм забезпечує підтвердження існування такого 

типу двосторонньої проблеми зборів: оскільки він завжди закінчується при 

стабільній відповідності, стабільна відповідність існує. 
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 По суті, існує більше однієї стабільної відповідності. Розглянутий приклад 

показує, що інтереси поляризовані в тому розумінні, що важливі стабільні 

результати використовуються однією або іншою стороною ринку. 
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

У сучасних умовах функціонування національної економіки, економічного 

спаду, які формуються під впливом дестабілізаційного характеру, управління 

економічною безпекою підприємства (ЕБП) стає все більш актуальною 

проблемою, оскільки економічна безпека є невід’ємною складовою системи 

національної безпеки, її фундаментом. Це підтверджує й той факт, що розвиток 

української економіки значною мірою залежить від стану вітчизняних 

підприємств. У цих умовах розробка моделей оцінки й аналіз забезпечення 

економічної безпеки промислового підприємства набуває виняткову 

важливість, бо їх економічний потенціал є стабілізуючим чинником 

економічного зростання і безпеки країни. 

Складність процесу управління економічною безпекою обумовлюється 

багатогранністю даної проблеми, великою кількістю складових безпеки, 

відсутністю можливості отримання достовірної, точної оцінки прояву чинників 

небезпеки. Тому виходом із даної ситуації є застосування системного 

підходу[2]. Вибір підходу особливо актуален при умові розглядання 

виробничих підприємств, в даному випадку АТ «Мотор Січ», яке є українським 

підприємством, що займається розробкою, виробництвом, ремонтом та 

обслуговуванням авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів. 

У рамках дослідження  пропонується комплекс моделей оцінки й аналізу 

економічної безпеки підприємства, який складається з чотирьох модулів. 
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У першому модулі було оглянуто загальний стан на підприємстві, за 

оглядом якого в цілому спостерігається позитивна динаміка обсягів чистого 

прибутку та власного капіталу, наростаючі об’єми показують привабливість 

діяльності підприємства як для власників, акціонерів, інвесторів, кредиторів та 

інших органів управління. Тому є ймовірність, що розрахований показник рівня 

економічної безпеки буде показувати стійку тенденцію. Далі була сформована 

система інформаційних індикаторів, тобто набір оцінених показників 

економічної безпеки підприємства, ілюстрація вхідних даних та перелік 

показників, що належать до відповідних складових. Інформаційні індикатори 

економічної безпеки підприємства – це показники рівня економічної безпеки, 

що дають змогу виявити критичні точки в діяльності, визначити основні 

напрями і найбільш дієві способи підвищення ефективності його роботи. 

Такими індикаторами є фінансові, кадрові, виробничі та інші показники[4]. До 

вибраних структурних складових віднесено фінансову, інтелектуально-кадрову, 

матеріально-технічну, інвестиційно-технологічну та управлінську. 

Другий модуль передбачає оцінку ЕБП за структурними складовими 

економічної безпеки підприємства. Особливу увагу спрямовується на оцінку 

фінансової безпеки, на базі аналізу зарубіжних та вітчизняних методик[1] 

оцінено рівень фінансової складової. Реалізація моделі за обома методиками 

свідчать  про позитивні результати, так як рівень фінансової безпеки з кожним 

роком підвищується. На 2016 рік його рівень склав 0,95 та 0,9 відповідно до 

методик. Показники рентабельності, не зважаючи на свою різносторонню 

динаміку, є достатньо високими для специфічної галузі підприємства. 

Інтелектуально-кадрові показники, які включено у оцінку загального рівня 

економічної безпеки даного підприємства свідчать про якісне управління 

трудовими ресурсами. Так, наприклад, питома вага працівників, які підвищили 

кваліфікацію за весь період кожного року знаходиться в межах третини, таке 

явище відповідає нормам, адже свідчить про кваліфікаційне підвищення 

принаймні кожні 3 – 4 роки. Коефіцієнт продуктивності праці показує 

зростаючу динаміку, що свідчить про якісне управління інтелектуально-

кадровим потенціалом. У рамках оцінки інвестиційно-технологічної складової 

ЕБП було визначено коефіцієнт інвестицій. За весь час розглянутого періоду 

підприємство окупає свої інвестиції та отримує прибуток з них. Аналіз 

розрахунків матеріально-технічної складової показує, що підприємство 

знаходиться у стадії розвитку, так як стимулятори у нормі і з часом 

підвищуються у своєму значенні, а дестимулятори поступово знижуються, таке 

явище позитивно відображає діяльність на  підприємстві. 

Особливо важливою є модель оцінки ЕБ за управлінською складовою, що 

передбачає оцінку вартості бізнесу за допомогою доходного підходу. За 

обраним методом капіталізації доходу ринкова вартість підприємства 

перевищує балансову вартість як мінімум в 1,76 рази. Потрібно врахувати, що 

дане явище є нормальним і практично ніколи балансова та ринкова вартість 

компанії не збігаються. У більшості випадків капіталізація компанії значно 

більше балансової вартості. Це пояснюється тим, що згідно сучасним 
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уявленням, ринкова вартість будь-якої корпорації не залежить від структури 

капіталу і визначається виключно динамікою її майбутніх доходів. 

Загальна оцінка складових економічної безпеки підприємства показала, що 

підприємство активно працює над оптимізацією управління і якістю своїх 

ресурсів, це явище особливо помітно у періоди з 2012 року і надалі через 

істотне підвищення значень усіх показників. 

У третьому модулі запропоновано модель оцінки загального рівня 

економічної безпеки підприємства. Загальний рівень розраховано за трьома 

моделями оцінки рівня економічної безпеки. У першій моделі оцінка 

економічної безпеки підприємства обчислюються на основі згортки значень і їх 

стандартизованих вхідних змінних, було сформовано оцінку по всім складовим 

індикаторам економічної безпеки підприємства. Наступна модель оцінки 

передбачає, що рівень економічної безпеки можна обчислити на базі 

коефіцієнтів координації коштів, засобів та активів. Третя модель полягає у 

визначенні інтегрального показника рівня фінансової безпеки за допомогою 

метода рейтингової оцінки. В основі визначення класу (рівня) безпеки лежать 

граничні значення показників та їхній рейтинг. Всі представлені моделі 

показали високий рівень економічної безпеки підприємства, особливо в останні 

роки, а найбільш повним обрано першу модель оцінки, так як повна найбільш 

повно охоплює усі показники економічної активності підприємства. 

Заключним модулем є четвертий, в якому запропоновано здійснювати 

прогнозування рівня економічної безпеки підприємства за допомогою 

селективної адаптивної моделі прогнозування складових компонентів 

економічної безпеки. За селективною моделлю прогнозування часових рядів на 

кожному кроці за декількома базовими моделями (Хольта та експоненційного 

згладжування) визначають прогнозні значення, потім порівнюють їх з 

фактичними, після чого модель, яка показала кращі результати, 

використовується для знаходження нових прогнозних значень; на наступному 

кроці процедура повторюється[3]. Даний селективний метод підвищив якість 

прогнозу даної моделі і становить 4,72% за m.a.p.e. За прогнозною моделлю за 

всі періоди рівень економічної безпеки підприємства знаходиться у межах 

середнього та високого рівня безпеки, тобто з кожним роком на підприємстві 

рівень економічної безпеки підвищується, це явище обумовлено активною 

діяльністю керівництва в управлінні функціональності підприємства. 

Заключним етапом четверного модулю є розробка когнітивної моделі, де 

пропонується використовувати для формування сценаріїв зміни рівня 

економічної безпеки в перспективі, що надасть вагомий вплив на зміну 

прогнозної траєкторії розвитку підприємства в цілому і дозволить скоректувати 

або навіть змінити тенденцію його розвитку. За здобутими результатами можна 

дійти висновку про доцільність та важливість когнітивного моделювання у 

формуванні управлінських рішень з ЕБП. Дане моделювання виявило найбільш 

вагомі показники для оцінки та прогнозування економічної безпеки, а саме: 

коефіцієнти поточної ліквідності, фінансової загрози, оптимальних витрат, 

об’єм доходів підприємства. Тобто, більшість факторів є дестимуляторами, це 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

46 

пояснюється тим, що найменша зміна цих показників призведе до великих 

збитків на підприємстві, завдасть шкоди його функціонуванню. 

Таким чином, результатом дослідження є виконання поставленої мети - 

розробка комплексу моделей оцінки та прогнозування економічної безпеки та її 

складових компонентів на основі методів економіко-математичного 

моделювання багатомірних об’єктів, що дозволить сформувати стратегії ЕБП та 

підвищити якості рішень з управління нею. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП З УРАХУВАННЯМ  

ВПЛИВІВ ШОКОВИХ СТАНІВ ЕКОНОМІКИ 

 

Валовий внутрішній продукт – є одним із важливих макроекономічних 

показників системи національних рахунків, який являє собою вартість кінцевих 

товарів і послуг, що вироблені в межах території певної країни за певний період 

національними та іноземними ресурсами (резидентами і нерезидентами). 

Забезпечення економічного зростання є найважливішою умовою зростання 

рівня життя в країні, і саме тому дослідження динаміки та факторів впливу на 

формування ВВП країни набуває особливої актуальності. Зростання ВВП 

країни свідчить про зростання доходів всіх власників факторів виробництва, в 

тому числі й домогосподарств, а це, в свою чергу, надає їм можливості 

задовольняти свої потреби на більш високому рівні. Разом з тим науково-

аргументований прогноз, який застосовується до виробництва ВВП дозволяє 

оцінити та проаналізувати наслідки реалізації економічної політики держави. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є праці таких науковців, 

як: Барр Р., Грицюк П.[1], Климко Г., Моторин Р., Мочерний С., Панчишин С., 

Радіонова І. та інших. 
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У макроекономічних моделях припускається, що ВВП розрив у 

довгостроковому періоді дорівнює нулю, оскільки макросистема еволюціонує 

до свого стаціонарного стану, коли фактичний рівень ВВП досягає свого 

потенційного значення і тільки короткострокові збурення можуть призвести до 

відхилення фактичного від потенційного значення. 

Стабільну ситуацію, коли ВВП не відхиляється від свого потенційного 

значення, може порушити якийсь шок. Шоки бувають очікуваними і 

неочікуваними. З першими маємо справу, коли населенню заздалегідь відомо 

про настання шоку. Також шоки можна умовно поділити на прості, коли шок 

діє протягом одного періоду, а потім зникає, та складні, коли шок діє кілька 

періодів. 

У даному дослідженні, за період з 1991 р. по 2016 р.,  проаналізовано дію 

трьох можливих типів шоків (випадкових величин, які позначено ) на 

зміну часового ряду ВВП [2] – постійного складного; наперед невідомого 

непостійного; неочікуваного.  

За припущенням постійний складний шок відображає реакцію ВВП на 

зміну погодних умов. Динаміка шоку відповідає нормальному процесу . 

Для аналізу дії цього шоку було згенеровано часовий ряд незалежних 

нормально розподілених випадкових величин з нульовим математичним 

сподіванням та одиничною дисперсією, що складається з 60 спостережень. 

Загалом цей процес є «білим шумом». Аномально сильну весняно-літню посуху 

можна вважати шоком, внаслідок дії якого значення  змінюється на 0,04. Для 

відображення дії цього шоку у згенерованому ряді випадкових величин  

спостереження, які відповідають 1999, 2005, 2007, 2010, 2011 та 2015 рр., 

необхідно замінити, що відображатиме найбільші посухи, які охоплювали 

територію України в зазначених роках.  

Наперед невідомий непостійний шок відображає реакцію ВВП України на 

фінансову кризу у Російській Федерації – дефолт 1998 р., та економічну кризу в 

Україні у 2013 р. Цей шок представлений рядом , значення якого дорівнюють 

нулю для всіх спостережень, крім 1998 та 2013 рр. Отже, було згенеровано 

негативне випадкове значення.  

Неочікуваний шок, який наперед невідомий для населення. Таким шоком 

може бути масштабне витіснення українських виробників металургійної 

продукції, переважно з азійських ринків, внаслідок появи на світовому ринку 

металу нових експортерів металопродукції, насамперед Китаю та Кореї (за рік 

фізичний обсяг поставок українського металу зменшився на 9%) у 2005 р. 

Відповідний показник становить –0,005. Для аналізу дії означених шоків 

використано авторегресійну модель першого порядку за припущення, що для 

першого спостереження фактичний ВВП дорівнював потенційному, відповідно 

побудовано три моделі. Для першої моделі ріст лог-відхилення призводить до 

росту ВВП у наступному періоді на 0,6; для другої моделі – до падіння ВВП на 

1,0; для третьої моделі – до зростання ВВП на 1,4. 

Проаналізовано, яка з трьох побудованих моделей краще відтворює дію 
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описаних шоків. Далі згенеровано початкові значення часових рядів ВВП 

розривів при різних типах шоків, створені для різних моделей. Графічне 

зображення отриманих числових рядів: шоки та лог-відхилення, представлено 

на рис. 1. Шок ε відображено на правій вертикальній осі. 

 
Рис. 1 Відображення дії постійного, непостійного та неочікуваного шоків 

 

В результаті аналізу побудованих моделей (три моделі відповідно дії 

постійного, непостійного та неочікуваного шоків) визначено, що головна 

різниця між шоками полягає у тому, що збурення  та  тимчасові, а шок , 

який описує погодні умови, стабільний. Тому, якщо модель опису ВВП розриву 

стаціонарна, то тимчасові збурення не призводитимуть до постійного 

відхилення фактичного ВВП від потенційного. Отже, будь-який шок 

призводитиме до значного з часом відхилення ВВП розриву від нуля. Це 

зумовлено тим, що моделі 2 і 3 нестаціонарні (встановлено за  допомогою тесту 

Дікі-Фулера). 

Реальна ситуація найкраще описується авторегресійною моделлю першого 

порядку AR(1), яка передбачає повернення ВВП розриву до попереднього 

стану. Третя модель добре описує вплив шоків, що призводять до постійних, а 

не тимчасових змін. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ 

ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 
Якісне управління торгівельними підприємствами та їх технологічними 

процесами неможливе без широкого використання інформаційних технологій, 

що дозволяє отримувати інформацію про комерційні процеси, опрацьовувати в 

режимі, максимально наближеному до реального, приймати, передавати 

відповідні рішення та рекомендації.  

Головною метою процесу управління торгово-технологічними операціями 

на складах підприємств роздрібної торгівлі є забезпечення планомірного та 

безперебійного товаропостачання, що включає: управління товарними 

запасами, асортиментом товарів, зберіганням, навантажувально-

розвантажувальними операціями, товарними потоками на складах. 

Інтенсифікація процесу управління товарними запасами підприємства 

роздрібної торгівлі відображає ступінь ефективності діяльності підприємства у 

цьому напрямку, і є якісним показником. Система управління товарними 

запасами заснована на їх мінімізації, прискоренні товарообороту, добре 

налагодженому обліку і контролі за їх формуванням і використанням [1]. 

Створення системи управління товарними запасами дозволяє вирішити 

такі завдання: безперебійності постачання; мінімального вкладення коштів; 

мінімального ризику; забезпечення простоти процедури замовлення на 

поповнення запасів; стійкості товарного процесу. 

Ефективність сформованої системи управління товарними запасами 

залежить від ретельності дослідження стану проблеми формування, розміщення 

та використання товарних запасів обґрунтованості всіх її елементів і 

ефективності прийнятих управлінських рішень по їх переміщенню в усіх 

каналах руху товарів в організації. Всі елементи системи взаємопов’язані між 

собою. Для прийняття обґрунтованого управлінського рішення не можна 

нехтувати жодним з елементів системи управління товарними запасами (рис.1). 

 
Рис. 1. Складові елементи системи управління товарними запасами 
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Використання сучасних програм і технологій дозволяє своєчасно 

забезпечувати комерційних працівників достовірними даними про відхилення 

товарних запасів від встановлених норм за видами і групам товарів. На підставі 

отриманої інформації проводиться оптимізація та регулювання товарних 

запасів, тобто приймаються контролюючі комерційні рішення по їх 

нормалізації. 

Контроль за станом товарних запасів здійснюється з використанням таких 

систем, як: 

1. Червона лінія. Даний метод передбачає встановлення червоної лінії 

(норми), при досягненні якої автоматично формується нове замовлення 

постачальнику. 

2. 2-секторний метод. Заснований на встановленні робочого і резервного 

сектора. Коли товарний запас робочого сектора витрачений, він поповнюється 

за рахунок резервного і програма автоматично формує нове замовлення 

постачальнику. 

В залежності від використання одного з цих підходів в теорії запасів 

виділяють три принципові моделі регулювання: періодична модель, або система 

з фіксованим періодом замовлення (постачання); релаксаційна модель, або 

система з фіксованим розміром замовлення; дворівнева модель, яку ще 

називають системою «мінімум-максимум». 

Для графічного моделювання бізнес-процесів використовують BPWin 

(AllFusion Process Modeler). Моделі BPWin дають основу для осмислення 

бізнесу – процесів, оцінки впливу тих чи інших подій, а також описують 

взаємодію процесів і потоків інформації в організації (рис.2).  

 
Рис.2. Діаграма декомпозиції функціонального блоку «Закупівлі товарів» підприємства 

роздрібної торгівлі «Овочевий супермаркет» за стандартом IDEF0 
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При визначенні ефективності закупівельних операцій необхідно 

комплексно оцінити роботу служби закупівель фірми, взявши до уваги: 

виконання плану закупівель за об’ємними та якісними показниками, виконання 

бюджету фірми, обсяг зекономлених коштів, додаткові заходи з контролю 

якості вхідної продукції, обсяг і вартість втрачених продажів, загальний обсяг 

операцій, продуктивність праці, транспортні витрати і т.д. Існують три основні 

показники, за якими здійснюється контроль діяльності закупівельного відділу: 

час, ціни і надійність постачальників. 

Створено функціональну модель, яка демонструє процес управління 

товарними запасами у загальному вигляді і інформаційну систему, яка 

допомагає здійснювати контроль діяльності у закупівельному відділі, а також 

здатна групувати усі необхідні данні для покращення аналізу задіяного при 

плануванні закупки. Перевагою створеної інформаційної системи управління 

товарними запасами, в порівнянні з існуючими на сьогоднішній день 

програмами для АРМ, є доступність та бюджетнісь (рис.3). 

 

 
Рис. Е.1. Лист «Закупка» 

 

В матеріалах розкрито створення функціональної моделі системи 

управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, що 

дозволить швидко обробляти вхідну інформацію та, на основі введених даних 

користувачем, розраховувати наступне замовлення по товарному асортименту. 
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Давидова . – Мінськ, 2008. – С.140-148. 2. Томашевський В.М. Моделювання 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ 

ОБСЛУГОВУВАННЯМ ТА РЕМОНТОМ ОБЛАДНАННЯ 

 

Необхідність ремонту і обслуговування основних засобів викликана їх 

фізичним та моральним зносом. Своєчасний ремонт, обслуговування та 

поліпшення об’єктів основних засобів (їх модернізація, модифікація, добудова, 

дообладнання, реконструкція тощо) приводять до покращення техніко-

економічних показників цих об’єктів. Ефективне управління цими процесами 

дозволяє зберігати стан обладнання на належному рівні, уникати його 

передчасного псування та виходу з ладу, внаслідок чого можливе зростання 

майбутньої економічної вигоди, очікуваної від використання об'єктів основних 

засобів.  

Метою роботи є розробка автоматизованого модулю управління технічним 

обслуговуванням та ремонтом обладнання. 

Користувачами даного модулю виступатимуть працівники підприємства, у 

чиї обов’язки входить організація, проведення і контроль проведення 

технічного обслуговування обладнання і його ремонту. Наприклад, головний 

інженер чи завідуючий технологічного відділу. Інформація про перебіг процесу 

обслуговування подається постійно в актуальному вигляді.  

Модуль автоматизації управління технічним обслуговування та ремонтом 

обладнання виконує наступні функції: 

1. Формування плану графіку проведення обслуговування обладнання. 

2. Формування первинних документів по обслуговуванню обладнання: 

– накладних-вимог на відпуск зі складу матеріалів, необхідних для 

проведення ремонту; 

– актів списання матеріалів необхідних для проведення ремонту; 

– актів прийому-передачі виконаних робіт (якщо ремонт виконувався 

сторонньою організацією); 

– накладних на повернення невикористаних матеріалів на склад. 

3. Формування кошторисів обслуговування обладнання з врахуванням 

планових і фактичних затрат. 

4. Друк всіх перелічених документів. 

5. Моніторинг поточного стану обладнання, виведення нагадувань щодо 

необхідності його планової перевірки чи проведення сервісних робіт у 

відповідності з заданим графіком чи інтенсивністю його використання. 

6. Введення нормативів роботи обладнання. 
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7. Моніторинг затрат на проведення ремонту і обслуговування пооб’єктно і 

виведення рекомендацій щодо списання ремонтних затрат на витрати чи на 

вартість основних засобів. 

Окрім функціональних можливостей, варто приділити увагу інтерфейсу, 

який буде зручним та інтуїтивно-зрозумілим для користувача [3, c. 74]. 

Розроблена система призначена насамперед для підприємств, що 

виробляють матеріальну продукцію та надають матеріальні послуги. Для них 

актуальною є проблема регулярного технічного обслуговування обладнання та 

його ремонту. Тому, її інтеграція у вже існуючу інформаційну структуру буде 

не важкою та доцільною. Схематичний зв’язок модуля з іншими 

інформаційними блоками зображено на рисунку  
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податковим обліком
Управління фінансами

Управління 

виробництвом

 
Рис. 1. Зв’язок модуля управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання з 

іншими інформаційними блоками 

 

Технологічно модуль автоматизації управління реалізований за допомогою 

клієнт серверної архітектури, яка є домінуючою концепцією у створенні 

розподілених мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними 

між ними [5]. В цьому випадку немає жорсткої прив’язки клієнтів до серверів.  

З метою гнучкості та адаптивності додатку було обрано методику 

побудови тришарового програмного додатку, яка полягає у створенні окремих 

рівнів програми: 

− Data access layer для доступу до даних; 

− Business logical layer для обчислень і алгоритмів; 

− Presentation layer для представлення даних користувачу.  

Така структура дозволяє абстрагуватися від конкретного постачальника 

даних, розробляючи програмний додаток, здатний працювати з різним 

джерелами даних – технологія ADO.NET Entity Framework [4, c. 210-263]. 

Для реалізації двох верхніх шарів – бізнес-логіки та представлення, 

зважаючи на всі розглянуті аспекти було обрано платформу .NET Framework 
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4.0 та технологію Windows Presentation Foundation (WPF) – графічну 

(презентаційну) підсистему в складі .NET Framework. Для написання 

програмного коду використовувалась об’єктно-орієнтована мова 

програмування C#. 

Інтерфейс автоматизованої системи включає в себе: форму авторизації, 

вкладку «Стан ОЗ», в якій відображається стан використовуваних на 

підприємстві основних засобів, вкладку «Плани графіку робіт», в якій показано 

всі плани-графіки проведення ремонтних/сервісних робіт та їхні основні 

атрибути, можна детально їх переглядати та створювати нові, вкладку 

«Створені документи». Всі сформовані документи системи, а також таблицю 

моніторингу стану основних засобів, можна роздрукувати на паперових носіях. 

Створене програмне рішення дозволяє спростити управління технічним 

сервісом і ремонтом обладнання на підприємствах, а також облік його 

проведення. Додатково він удосконалює організацію роботи працівників 

бухгалтерії, інженерного та управлінського персоналу і потоки інформації 

всередині організації. 
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ПОБУДОВА ВИРОБНИЧИХ МОДЕЛЕЙ ДЕПОЗИТНИХ  

КОРПОРАЦІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ЗАСОБАМИ ТЕРМОДИНАМІКИ ТА ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що ефективне функціонування 

депозитних корпорацій України в умовах глобалізації та трансформації  

неможливе без реалізації якісної фінансової політики. Депозитні корпорації 

України забезпечують інвестування фінансових ресурсів у економіку країни. 

Від стабільності банківської сфери залежить подальший розвиток національної 

економіки. У роботі розглядається виробничо-організаційний підхід до 

моделювання банківської діяльності [1].  

Для моделювання діяльності фінансових корпорацій пропонується 

поєднання методів термодинаміки та фрактального аналізу. Метод 

термодинамічних потенціалів використовується для врахування взаємодії із 

зовнішнім середовищем та фрактальний аналіз для діагностування типу 

динаміки та способу організації процесу, оскільки, термодинаміка дозволяє 

встановлювати стійкі зв’язки, а фрактальний аналіз виявляти можливості їх 

змін [2]. 

Припустимо, що стан депозитних корпорацій України характеризується 

обсягом розміщених ресурсів (активами, скоригованими на резерви за 

активними операціями) K , обсягом залучених ресурсів (зобов’язаннями банків) 

L  та технологією діяльності депозитних корпорацій – виробничою функцією 

 LKU , , яка виражається витратами U , що виникають при управлінні 

процесами по розміщенню та залученню ресурсів. При цьому розглядається, що 

технологічні можливості у всіх депозитних корпорацій України однакові, тобто 

однакові їх виробничі функції і вони співпадають із виробничою функцією 

всього сектору   депозитних корпорацій України. 

Діяльність депозитних корпорацій України заміщується моделлю у вигляді 

мультиплікативної, нелінійної виробничої функції 21 
LAKU  , яка в 

частковому випадку неокласичної мультиплікативної виробничої функції типу 

Кобба – Дугласа набуде вигляду       

                         
  1LAKU  ,                                              (1) 

де A  - коефіцієнт технічного прогресу, 
1

 , 
2

  - коефіцієнти еластичності за 

обсягами розміщених ресурсів K  і  залучених ресурсів L  відповідно.  

Оскільки, депозитні корпорації є одним із видів фінансових, тому 

виробничу діяльність депозитних корпорацій України будемо аналізувати на 

основі кінетичних рівнянь (рівнянь стану), отриманих  методом 
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термодинамічних потенціалів [2]. Якщо  за потенціал виробничої діяльності 

депозитних корпорацій України прийняти  LKULrKr
LK

, , тоді рівняння 

стану запишемо таким  чином: 

                             
 
K

LKU
r

K





,
; 

 
L

LKU
r

L





 ,
,                                       (2) 

Рівняння стану виробничої діяльності депозитних корпорацій України  

встановлюють зв’язок між 
K

r - ставкою розміщення та частковою похідною 

виробничої функції  LKU ,  по K  при незмінній L  ( L ) і  зв’язок між 
L

r  - 

ставкою залучення та частковою похідною виробничої функції  LKU ,  по L  

при незмінній K  ( K ). 

Побудуємо виробничу функцію типу Кобба – Дугласа на часовому 

проміжку 01.01.16 - 01.10.17 [3]: 

                            
   

 
704,0

638,2321,0*22

638,2*751,91003,11*22
2





                                (3) 

                                017,0086,4)704,0(*119,0171,4   eeA                                          (4) 

та запишемо виробничу функцію діяльності депозитних корпорацій 

України: 

                         704,1704,0704,01704,0 017,0017,0 LKLKU   .                                      (5) 

Побудована  виробнича функція дозволяє зробити висновок, що діяльність 

депозитних корпорацій України  спрямована на залучення ресурсів. 

Для оцінки перехресного ефекту впливу ставок на обсяги розміщення та 

залучення  обчислимо мішану похідну функції стану  LKU ,  по K  та L : 

                           
 






LK

LKU ,2  
704,1

704,02

0202,0
,

K

L

KL

LKU





<0.                                (6) 

Оскільки мішана похідна від’ємна, тоді при зростанні ставки розміщення 

Kr  зменшується попит на залучення L , а при зростанні ставки залучення Lr  

збільшується пропозиція розміщення K . 

Аналогічно до формул (1-4) та враховуючи мнемонічний прийом 

Радушкевича-Борна [2], побудуємо функцію стану виробничої діяльності 

депозитних корпорацій України  на часовому проміжку 01.01.16 - 01.10.17 

                           1, LBrrLF KK    .                                                                (7) 

Від’ємна ставка розміщення  
K

r  означає, що в даний період середня ставка 

на міжбанківському ринку перевищувала середню кредитну ставку, що 

можливе за умов накопичення кредитної заборгованості в K .  

 Врахувавши від’ємність Kr , аналогічно (2),  будуємо потенціал та рівняння 

стану виробничої діяльності депозитних корпорацій України на часовому 

проміжку 01.01.16 – 01.10.17: 

                         791,0209,0
302,0, LrKrLrrLFKrLr KKLKKL  ,                      (8) 

                               
209,0

239,0 









L

r
r K

L ;    

791,0

063,0 









Kr

L
K .                               (9) 
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Для оцінки впливу ставки залучення 
Lr  і  обсягу розміщення K  на ставку 

розміщення 
Kr  і обсяг залучення ресурсів L  обчислимо мішану похідну функції 

стану  KrLF , : 

                        
 






K

K

rL

rLF ,2   791,0209,0
2

0499,0
, 



K

K

K rL
Lr

rLF
> 0 .                        (10) 

Так як, мішана похідна додатна, то при підвищенні ставки залучення 
Lr  

зростає ставка розміщення 
Kr , а при зростанні обсягу розміщення K  

збільшується попит на залучення L . 

Запишемо аналог співвідношення Максвелла  для виробничої діяльності 

депозитних корпорацій України:    

                               







704,0

K

L
209,0

242,8 








L

rK .                                                (11) 

Співвідношення  (11) характеризує стан виробничої діяльності депозитних 

корпорацій України на певному часовому інтервалі та встановлює 

закономірності зв’язків між ставкою розміщення, обсягами  розміщення та 

залучення ресурсів.  

Взаємозв’язки між характеристичними функціями  LKU ,  та   
K

rLF ,  

можна описати також за допомогою рівнянь Гіббса - Гельмгольца:    

                   704,1704,0017,0 LK   791,0209,0
302,0 LrK  

791,0

063,0 









K

k
r

L
r ,                    (12) 

а після математичних перетворень  

                           704,1704,0 LK 14 791,0209,0
059, LrK    .                                        (13) 

Отримані моделі виробничої діяльності депозитних корпорацій України, 

можуть бути використані при побудові стратегічних альтернатив розвитку, 

формуванні меморандумів кредитно-депозитної політики, розробці стратегій 

цінової політики. Встановлені співвідношення є інструментом гнучкості 

банківського менеджменту та забезпечують обґрунтовані управлінські рішення. 

Практичне значення отриманих результатів  в тому, що запропоноване  

фрактально-термодинамічного моделювання є чисельно реалізоване і може 

бути використано як депозитними, так і будь-якими іншими фінансовими 

корпораціями, у практичних цілях та у навчальному процесі. 
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КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ  

ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 

 

У сучасних економічних дослідженнях широко використовуються 

економіко-математичні методи. Якщо економічні процеси та явища 

розглядати як складні відкриті системи, на структуру та розвиток яких 

впливає значна кількість факторів, то ступінь цього впливу можна виміряти з 

певною імовірністю кількісно. Це дозволяє виявити суттєві фактори та 

відкинути незначні деталі при розв’язуванні прикладних задач. Однією із 

таких задач є виявлення основних факторів, що впливають на рівень 

економічної активності населення. Питання економічної активності населення 

та проблеми безробіття широко розглянуті у класичній та сучасній літературі 

[1-4]. Кількісному аналізу факторів, що впливають на рівень економічної 

активності населення приділялось недостатньо уваги.  

Економічна активність – це прагнення працездатної людини застосувати на 

практиці наявні у неї здібності до праці, знання та досвід за винагороду в 

грошовій або іншій формі. Реалізація цього прагнення виявляється у зайнятості 

людини економічною діяльністю. Нереалізація його виявляється у безробітті. 

Економічно активне населення – це частина населення обох статей, яка 

протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для 

виробництва товарів і надання послуг. 

Потенційна трудова активність становить основу формування робочої 

сили, а реалізована – її зайнятості. Таким чином, співвідношення між обома 

видами трудової активності досить об’єктивно характеризує стан ринку праці 

взагалі і ступінь його гнучкості зокрема. Стимуляторами трудової активності 

населення виступають підприємства та служби зайнятості, тому зовнішні 

чинники розділяють на такі, що залежать від політики підприємства (соціально- 

демографічна структура працівників, діюча система оцінки праці, морально-

псих психологічний клімат, оплата та стимулювання праці), і такі, що 

формуються залежно від діяльності інших організацій (стан ринку праці, 

регіону, рівень життя та соціального забезпечення). 

Результатом підвищення трудової активності є збільшення інтенсивності 

пошуку роботи, переміщення трудових ресурсів, перекваліфікація, 

активізуються реакції трудових ресурсів на зміну попиту на ринку праці; 

підвищення продуктивності праці, збільшення економічної ефективності 

діяльності підприємств.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

59 

Основним виміром трудової активності є її рівень (РТА), який 

розраховується як відношення чисельності зайнятого населення (ЗН) до його 

загальної чисельності (Заг): 

 

РТА = (ЗН/Заг) • 100 %     (1) 

 

Використовуючи формулу (1) та статистичні дані, можна розрахувати РТА 

та дослідити вплив деяких соціально-економічних факторів на рівень трудової 

активності громадян України. Виконавши візуальний аналіз даних ми дійшли 

до висновку, що залежність РТА від середньої заробітної платні, взятої в 

середньому на рік по всіх регіонах України у дол. США в якості більш 

стабільної валюти (Х1); від індексу споживчих цін (Х2) та від обсягу 

капітальних інвестицій, взятих у дол. США (Х3) не є лінійної та 

багатофакторна модель буде мати наступний вигляд: 

 

    (2) 

 

Фактори Х1, Х2 та Х3 були проаналізовані на мультиколінеарність. 

Найбільш тісний зв’язок першого фактора з усіма іншими. Для того, щоб 

уникнути явища мультиколінеарності, необхідно вилучити з моделі регресії 

фактор Х1 та залишити фактори Х2 та Х3. Після вилучення з моделі фактору 

середньої заробітної плати формула (2) набуде вигляду: 

 

    (3) 

 

Інструмент регресія пакету аналізу Excel дозволяє розрахувати коефіцієнти 

цієї моделі, визначити їх адекватність та адекватність моделі в цілому та 

зробити регресійний та дисперсійний аналізи. Пакет використовує метод 

найменших квадратів для обчислення коефіцієнтів регресії (4). 

 

   (4) 

 

Для аналізу запропонованої моделі знайдемо коефіцієнт еластичності 

трудової активності при зміні індексу споживчих цін:  

 

 
 

Від’ємний знак коефіцієнту вказує на те, що при збільшенні індексу 

споживчих цін трудова активність населення буде падати. Коефіцієнт 

еластичності за абсолютною величиною менше 1, тобто трудова активність є 

високо еластичною по відношенню до Х2. При зміні фактору Х2 на 1% 

результуюча зменшиться на 0,25 %. 
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Знайдемо коефіцієнт еластичності трудової активності при зміні обсягу 

капітальних інвестицій:  

 

 
 

Коефіцієнт еластичності за абсолютною величиною близький до 0, тобто 

трудова активність є високо еластичною по відношенню до Х3. При зміні 

фактору Х3 на 1% результуюча майже не змінюється. 

За допомогою регресійного аналізу було визначено, що коефіцієнт 

множинної кореляції R=0,99. Коефіцієнт виявився близьким до 1, що вказує на 

наявність тісного зв’язку між результуючою та факторами. Коефіцієнт 

детермінації R
2
=0,99, а скоригований за кількістю спостережень нормований 

R
2
=0,985. Це означає, що 98,5% зміни результуючої можна описати змінами 

факторів, що враховувались в аналізі, і лише 1,5 % зміни описується 

неврахованими у дослідженні факторами. Дисперсійний аналіз показав, що 

модель в цілому адекватна.  

Кореляційно-регресійний аналіз статистичних даних дозволяє виявити 

найбільш суттєві соціально-економічні фактори впливу на рівень трудової 

активності громадян України, кількісно виміряти рівень цього впливу, 

визначити взаємопов’язані фактори. Побудована модель дозволяє прогнозувати 

динаміку трудової активності громадян та реакцію цього економічного процесу 

на зміни вартості споживчих товарів та обсягу капітальних інвестицій. Аналіз 

цієї моделі показав, що існують інші фактори впливу, які необхідно врахувати 

для удосконалення цієї моделі. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ  

ПРИ РІЗНИХ ПІДХОДАХ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ 
 

У силу своєї складності економічні системи постійно перебувають в 

умовах невизначеності. Така невизначеність завжди породжує ризик [2]. Одним 

з важливих інструментів управління ризиками є диверсифікація [5]. На 

практиці диверсифікація часто реалізується шляхом побудови портфеля 

фінансових активів. Теорія портфеля бере свій початок із робіт Г. Марковіца 

[8]. За основні характеристики портфеля було вибрано математичне 

сподівання дохідності та дисперсію (як міру ризику). Даний метод на сьогодні 

відомий як класична теорія портфеля та спирається на гіпотези про 

нормальність розподілу дохідностей активів, включених у портфель, та їх 

неавтокорельованість. 

Гіпотези класичної теорії портфеля зазнають критики у сучасних 

фінансових дослідженнях. У роботах Р. Блатберга, Т. Болерслева, Р. Енгла була 

виявлена присутність «важких хвостів» у розподілах дохідностей фінансових 

активів [6]. За таких умов дисперсія втрачає частину своєї інформативності. На 

сьогодні більш надійними мірами ризику вважаються VaR, її розширення до 

когерентної міри ризику – CVaR та їх модифікації. Питання вибору 

раціональної структури портфеля фінансових активів на основі цих мір 

розглядається в працях Г. Александра, А. Баптісти [7], Т.М. Заболоцького [4]. 

Таким чином проблема оптимізації портфеля фінансових активів залишається 

актуальною у зв’язку з відкритістю питання про адекватний спосіб 

вимірювання ризику. 

Метою даної роботи є виконати порівняльний аналіз оптимізації фінансового 

портфеля з використанням різних методик оцінювання ризику. Ми вибрали 

фінансовий портфель, сформований з акцій чотирьох німецьких компаній: 

Deutsche Telekom, Siemens AG, Bayer AG, BMW. Позначимо початковий ряд ціни 

акцій ntyyyy tn ,1},{,...,, 21  . Ряд дохідностей буде мати вигляд 

1,1,1   nt
y

y
r

t

t

t .                                            (1) 

Використовуючи тижневі дані ціни акцій за період 2008 – 2017 роки ми 

отримали статистичні характеристики дохідності акцій всіх чотирьох корпорацій 

(табл. 1). 
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Таблиця 1. Статистичні характеристики дохідності акцій за даними [3] 
 Bayer 

AG 
BMW Deutsche 

Telecom 
Siemens 
AG мінімум 0.811 0.759 0.778 0.766 

максимум 1.129 1.175 1.262 1.177 

середнє 1.002 1.003 1.000 1.001 

стандартне 
відхилення 

0.038 0.047 0.037 0.040 

Для перевірки гіпотези про нормальний розподіл дохідності всіх 

компонент портфеля були застосовані критерій згоди Пірсона,  критерій 

Колмогорова-Смірнова та критерій Шапіро-Уілка. В результаті перевірки 

гіпотеза була відхилена. Основною причиною відхилення від нормального 

закону розподілу є наявність «важких хвостів» у розподілі дохідності. Це 

означає, що ймовірність настання екстремальних (дуже великих або дуже 

малих) значень дохідності є набагато вищою, ніж це передбачає нормальний 

закон розподілу. Отже, ми не можемо застосувати модель Марковіца до 

оптимізації портфеля акцій. 

Для побудови нової моделі портфеля необхідно здійснити ідентифікацію 

закону розподілу дохідності акцій та вибрати адекватну міру для оцінки ризику. 

Комп’ютерні експерименти показали, що дохідність акцій усіх чотирьох 

корпорацій з хорошою точністю описується законом розподілу Лапласа 

(подвійний експоненціальний розподіл). Випадкова величина, розподілена з 

розподілом Лапласа, має щільність: 

   xb
b

xf exp
2

)( .                                     (2) 

Тут x - дохідність акцій,  - математичне сподівання значення дохідності. 

При класичному визначенні міри ризику у моделі Марковіца однаково 

трактуються як додатні, так і від’ємні відхилення дохідності від її 

математичного сподівання. Однак, насправді, лише значення )(xMxi   є 

ознакою несприятливої ситуації. Тому часто в якості міри ризику 

використовується семіваріація, яка обчислюється за формулою: 
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В сучасній фінансовій практиці найкращими вважаються міри, які 

обчислюють ризик на основі відповідних квантилей функції втрат. 

Найпоширенішою квантильною мірою є Value-at-Risk (VaR) [6]. VaRα є 

мінімальний рівень втрат з імовірністю 1−α, або максимальний рівень втрат з 

імовірністю α. Для обчислення точного значення квантилі необхідно знати 

функцію розподілу дохідності фінансового активу FX(x). При відомому рівні 

довіри α для VaR  ризик фінансового активу з дохідністю Xt  дорівнює [4] 

   1:sup)( xt FxXVaR .                                 (4) 
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Використовуючи вигляд функції розподілу Лапласа (2), можна знайти 

аналітичний вираз для міри ризику при заданому рівні значущості . Виходячи 

з рівності 
   2xbe  визначаємо 

bVaR /2ln   .                                           (5) 

Значення VaR задає граничне значення випадкової величини x , нижче від 

якої починається зона ризику. Для оцінювання ризику втрат при оптимізації 

портфеля ми вибирали відстань від математичного сподівання до границі зони 

ризику 

b
RV

2ln
 .                                                (6) 

Міра ризику VaR має той недолік, що не є субадитивною. Тому часто 

використовують її удосконалений варіант - так зване умовне VaR (CVaR). 

CVaRα(Xt) відображає середні втрати з імовірністю 1−α. Якщо функція 

щільності розподілу )(xf  дохідності фінансового активу відома, CVaR при 

рівні довіри α можна обчислити так: 






VaRVaR

dxxfdxxxfCVaR
00

)()( .                                    (7) 

Використовуючи вираз для функції щільності розподілу (2), рівність (5) та 

виконавши інтегрування, ми отримали наступний вираз для CVaR  
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По аналогії з попереднім випадком, для оцінювання ризику втрат при 

оптимізації портфеля ми вибирали відстань від математичного сподівання до 

оцінки ризику 

 CVaRRV  .                                          (9) 

Використовуючи міри ризику SV, VaR та CVaR, та співвідношення (3), (6), 

(9) ми здійснили оптимізацію та отримали множини ефективних портфелів для 

кожного з випадків.  

Висновки. Нами показано, що дохідності акцій компаній Bayer AG, BMW, 

Deutsche Telekom, Siemens AG не підлягають нормальному закону розподілу, 

але їх можна описати законом розподілу Лапласа. Використовуючи функцію 

розподілу Лапласа, ми отримали аналітичні вирази для мір ризику VaR та CVaR 

та здійснили розрахунки оцінки ризиків розглянутих акцій з використанням 

трьох підходів: семіваріація, Var та CVaR. В результаті оптимізаційних 

розрахунків нами були побудовані ефективні множини портфелів для усіх 

трьох випадків. Нами показано, що структура портфеля з мінімальним ризиком 

та портфеля з максимальною дохідністю не залежить від вибору міри ризику.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

 

Найважливіше завдання будь-якого підприємства (фірми), що працює в 

сучасних умовах, - це завдання його виживання і забезпечення безупинного  

стратегічного розвитку. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у 

створенні й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою може бути 

досягнуто на основі правильно розробленої й ефективної стратегії розвитку 

підприємства. Стратегія є об’єктивною засадою для формування відповідей на 

такі важливі для підприємства питання: в якій галузі або на яких ринках 

повинне функціонувати підприємство; як найефективніше розподілити 

обмежені ресурси; як вести конкурентну боротьбу.  

Однак, незважаючи на те, що дослідженню стратегії конкуренції і стратегії 

розвитку присвячено достатньо робіт, аналіз механізмів забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств в повній мірі не вивчений. Мається на 

увазі:  недостатньо досліджений процес забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств, що включає в себе поділ на конкретні етапи і вимагає 

використання певних інструментів; відсутність чітко сформованого механізму 

забезпечення конкурентоспроможності, при реалізації якої можлива підтримка і 

https://finance.yahoo.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Journal_of_Finance
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оновлення конкурентних переваг та в цілому стратегії розвитку підприємства;  

недостатньо досліджена залежність, в силу відсутності об'єктивних логічних і 

достовірних моделей, між критеріями конкурентоспроможності підприємств - 

конкурентними перевагами і ресурсами, джерелами конкурентних перевагу.  

В Україні сьогодні складаються умови для освоєння технологій 

стратегічного управління, і чим швидше з’явиться можливість повною мірою 

застосувати їх на практиці, тим успішнішими можуть виявитися довгострокові 

рішення на всіх рівнях стратегічного управління. 

При цьому на перший план виходить якість і глибина розробки стратегій, 

що припускає серйозне економічне обґрунтування в рамках прийнятих 

міжнародних стандартів. Досить актуальною є потреба у сучасних технологіях 

стратегічного управління, розробці економіко-математичних моделей 

управління. 

Прикладом  моделювання таких процесів є дослідження конкуренції на 

фондовій біржі, де існують два види конкуренції: між компаніями, що 

торгуються на біржі через їх ціну, а також між інвесторами, які полюють за 

компаніями. Для моделювання цих процесів береться за основу система рівнянь 

Лоткі-Вольтерри: 

        (1) 

де x - кількість жертв; 

y - кількість хижаків; 

t - час; 

, , ,  - коефіцієнти, що відображають взаємодії між видами.  

В економічних системах такого роду еволюція відбувається за принципами 

схожими до біологічних. Нова технологія, з'явившись на ринку, потрапляє у 

вороже середовище і веде боротьбу за виживання. Це пов'язано з тим, що на 

ринку часто присутні більш старі і сильні технології, тому нові технології або 

поглинаються старими, або помирають, не розвинувшись в повній мірі. Однак 

якщо нова технологія виявляється більш конкурентною, то вона витісняє стару. 

Таким чином, в економічному світі з’являється закон природного відбору. 

Якщо ж хижаки харчуються малоактивними, або дрібними, не здатними чинити 

опір їм видами, це призводить до іншого еволюційному результату. Гинуть ті, 

яких хижак встигає помітити. Виграють менш помітні або чимось незручні для 

захоплення жертви. 

В економічному світі такого роду захисні функції можуть створюватися 

штучно контролюючими органами держави, на території якої діють ці компанії. 

До них, зокрема, відносяться: правовий захист малих інноваційних підприємств 

(МІП), механізми патентування нових ідей, державні гранти та інвестиції в 

МІП-а, власні методи захисту МІП-в, правильно організована інноваційна 

екосистема тощо. 

Базуючись на моделі Лоткі-Вольтерри, можна дослідити процеси злиття і 

поглинання компаній, що відбуваються в рамках економічних екосистем, по 
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аналогії з системою «хижак-жертва», де хижаки - великий бізнес, а жертви - 

малий бізнес (стартапи, МІП-и ). Модель Лоткі-Вольтерри була доповнена  

наступним чином:  

1) тепер враховується внутрішньовидова конкуренція (боротьба за ресурси 

між самими корпораціями і МІП-ами - x2 і y2 де відбувається попарна 

взаємодія) з відповідним коефіцієнтом внутрішньовидової конкуренції: 

 
2) держава може оподатковувати корпорації (1 - τ) для поповнення 

бюджету країни; 

3) бюджет (T) накопичується, завдяки податкам, зібраним з корпорацій (y 

× τ); 

4) модель враховує можливу державну корупцію або грошову інфляцію у 

вигляді витоку частини грошей з накопиченого за рахунок податків бюджету (1 

- D - L); 

5) частину бюджетних грошей витрачаєть на дотації МІП-ам   а з 

бюджету зменшуються   T(1 - D) + x 

 Математично ця модель виражена в такий спосіб: 

  

         (2) 

τ  

де kx - коефіцієнт внутрішньовидової конкуренції МІП-в; ky - аналогічний 

коефіцієнт для корпорацій; x - кількість МІП-в; y - кількість корпорацій; t - час; 

α - коефіцієнт народжуваності МІП-в; β- коефіцієнт поглинання МІП-в 

корпораціями; γ - коефіцієнт смертності корпорацій; δ - коефіцієнт 

народжуваності корпорацій; τ - частка оподаткування корпорацій; T - зібрані 

податки за всі періоди (зростання економіки); D - частка податків, що йдуть на 

допомогу МІП-ам (дотації); L - частина податків, яка втрачається з казни 

(корупція і інфляція). 

Для сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні характерне 

посилення інтенсивності розвитку конкуренції між виробниками товарів та 

послуг. Конкурентну стратегію розвитку можна розглядати як засіб, завдяки 

якому фірма переміщається з поточної ринкової позиції до бажаної.  Це 

здійснюється шляхом адаптації до зовнішніх сил: конкуренції, ринкових змін, 

розвитку технології, а також за допомогою визначення і приведення ресурсів 

компанії відповідно до можливостей, які відкриваються перед фірмою. 

В умовах зростання конкуренції практичний інтерес з боку комерційних 

організацій до конкурентних стратегій розвитку посилюється, тому проблеми, 

пов’язані з розробленням і реалізацією стратегій, вкрай актуальні.  

При впровадженні ефективної конкурентної стратегії розвитку 

підприємство повинно враховувати комплексне системне використання 
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внутрішніх потенційних можливостей створення конкурентних переваг, що 

забезпечуватимуть адекватну реакцію на зміни факторів зовнішнього 

середовища, випереджуватимуть заходи конкурентів і сприятимуть сталому 

розвитку  підприємства у визначеному стратегічному періоді. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ВИРОБНИЧОЇСОБІВАРТОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

За час трансформації економіки України машинобудівний комплекс зазнав 

значних втрат виробничого та кадрового потенціалу. Більш ніж удвічі 

зменшилася частка продукції машинобудування в промисловому виробництві. 

Також зберігається занадто велика залежність розвитку вітчизняного 

машинобудування від зовнішніх факторів. Значне скорочення експорту 

продукції галузі на традиційні ринки збуту зменшує інвестиційну 

привабливість галузі. Тому для підвищення конкурентоспроможності та 

прибутковості вітчизняних промислових підприємств необхідно разом з 

модернізацією й технічним переоснащенням заводів упроваджувати сучасні 

методи управління, які базуються на інформаційних і комп’ютерних 

технологіях. Тоді в перспективі галузь зможе посісти більш вагоме місце, як у 

структурі промисловості, так і у формуванні експорту України. Тобто 

розроблення програмного забезпечення є актуальним завданням. Таким чином, 

існує потреба в удосконаленні управлінських інформаційних систем шляхом 

створення окремих програмних модулів для розв’язання задач з урахуванням 

специфічних умов фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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Збільшення прибутку тісно пов’язане зі зменшенням витрат. Існує багато 

факторів, які впливають на величину витрат, основними серед них є 

оперативність прийняття рішення та вибір вдалої управлінської стратегії. Це 

завдання можна розв’язати на базі інформаційних систем і технологій, які є 

потужним інструментом для підвищення продуктивності праці й ефективності 

виробництва, а також основним чинником інноваційного розвитку економіки. 

Щоб мінімізувати витрати, потрібно постійно здійснювати облік проведених 

операцій, виконувати розрахунок отриманих даних та аналізувати підсумкові 

результати за допомогою спеціального програмного забезпечення. 

Сучасна управлінська інформаційна система «1С: Управління виробничим 

підприємством 8» на машинобудівному українському підприємстві, яке 

виробляє гальмівні агрегати для вантажних автомобілів і товари народного 

споживання, впроваджується окремими модулями (підсистемами) останні 5 

років. Протягом цього періоду автоматизовано облік товарно-матеріальних 

запасів, взаєморозрахунок з контрагентами, а також облік грошових засобів, 

податку на додану вартість та основних засобів. Ці модулі використовують 

технології, які є стандартними для всіх суб’єктів господарювання. Разом з тим 

стандартний модуль управління виробничою діяльністю потребує 

доопрацювання з урахуванням специфіки діяльності підприємства – випуску 

багатономенклатурної малосерійної продукції. 

Зараз на підприємстві щомісячно обчислюють калькуляцію всіх 

виробничих витрат у табличному процесорі (ТП) Microsoft Excel. Потім 

виконується детальний аналіз отриманих даних для підготовки управлінських 

рішень. Загальна інформація по виробничій діяльності (кількість виготовленої 

та реалізованої продукції, в якому цеху виробляється, витрати матеріалів, 

браковані вироби й ін.) береться з інформаційної системи підприємства, а також 

використовуються дані з інших підрозділів підприємства. Таким чином, 

незважаючи на потужні функціональні можливості ТП Microsoft Excel, більш 

доцільно для автоматизації розрахунків побудувати спеціальний інтерфейс – 

програмну оболонку (форму користувача) та написати програмний код. 

Щоб розв’язати цю задачу, потрібно розробити відповідне програмне 

забезпечення. Важливо створити не тільки спеціальні форми, за допомогою 

яких користувач зможе зручно вносити початкові дані, а й автоматизувати 

перенесення цих даних, щоб при зміні початкової інформації відбувся 

перерахунок у всіх таблицях. Перед виконанням перенесення даних за 

допомогою програми виконується запуск форми рознесення (рис. 1). За 

допомогою перемикачів користувач обирає потрібну групу та автоматично в 

вікні списку відображаються шифри вузлів відповідних груп. Щоб перейти на 

іншу форму, необхідно натиснути кнопку «Далі». 
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Рис. 1. Форма для вибору вузла 

 

Розроблену програмну оболонку для введення початкових даних по 

витратах  матеріалів за підрозділами підприємства наведено на рис. 2. За 

допомогою подібних форм користувача можна також увести початкові дані в 

інших ланках структури собівартості. Спеціальний програмний код забезпечує 

правильність підстановки даних та їх зв’язність з  потрібними формулами. Це 

дає можливість досягти заданої точності розрахунків. Крім полів, на формі 

розміщена кнопка управління «Змінити» для зміни даних в існуючих вузлах. 

Якщо інформацію в даному блоці витрат змінювати не потрібно, то можна 

перейти до блоку «Покупні матеріали». Тоді вікно витрат матеріалів на складі 

зміниться на витрати покупних матеріалів. Для закінчення роботи та 

повернення до головної форми використовується кнопка «Завершити». 

 
Рис. 2. Форма для введення початкових даних 

 

Автоматизація системи управління виробничою діяльністю надасть 

можливість оптимізувати використання фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів. Повне впровадження управлінської системи дозволить контролювати 

всі бізнес-процеси підприємства в режимі реального часу, а також збільшить 
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прибутковість і конкурентоспроможність. Як було раніше зазначено, 

автоматизоване перенесення даних підвищить ефективність роботи з даними. 

Також є можливість переходу до повністю автоматизованої робити з даними. 

Виконано детальний  аналіз роботи програмної оболонки автоматизації 

розрахунку собівартості готової  продукції. У програму включено основні 

вимоги користування даними, враховані логічні фактори та мінімізовано 

можливість допущення випадкових помилок при користуванню нею. Доступ до 

діалогового вікна керування програмою відбувається за паролем. 

Отже, розроблена програмна оболонка для автоматизації розрахунку 

собівартості продукції зменшить час на оброблення інформації, підвищить 

оперативність прийняття й рівень обґрунтування управлінських рішень. 

Автоматизація системи управління виробничою діяльністю надасть можливість 

оптимізувати використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів. 

Повне впровадження управлінської системи дозволить контролювати всі 

бізнес-процеси на заводі в режимі реального часу, а також збільшить 

прибутковість і конкурентоспроможність підприємства. 

Таким чином, можна стверджувати, що впровадження сучасних 

інформаційних технологій на підприємствах машинобудівної галузі є потужним 

інструментом, який буде сприяти економічному прогресу України. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Внаслідок зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 

та збільшення експорту аграрний сектор України став одним з найважливіших 

секторів економіки України. У секторі відбувалося зростання попри кризові 

явища в країні, що дало йому змогу стати лідером за обсягом експортних 

поставок. Проте функціонування аграрного сектору все ще потребує 

удосконалення. Одним з дискусійних питань, як на державному рівні, так і на 
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рівні самих господарств, є питання щодо переваг і недоліків великих 

господарств. З одного боку – економія від масштабу виробництва та 

можливості виходити на зовнішні ринки, з іншого боку – втрата ефективності 

за рахунок негативного ефекту надмірного масштабу виробництва та жорстка 

конкуренція для малих фермерських господарств. Тому визначення економічно 

ефективного масштабу виробництва є актуальним питанням. 

Для статистичного аналізу ефективності сільськогосподарських 

підприємств України використано коробковий графік (boxplot) за групами по 

площі посівів (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Діаграми розмаху вирощування кукурудзи, пшениці та соняшника 

Побудовані графіки дозволяють дійти висновків, що на ефективність 

виробництва культур (зокрема, урожайність) вагомий вплив має площа посівів, 

і відповідно, величина сільськогосподарського підприємства.  

Проте при аналізі ефективності підприємств доцільно проводити 

дослідження лише тих підприємств, які спеціалізуються на виробництві 

відповідної культури. Тому для подальшого дослідження вибрано лише ті 

господарства, в яких площа під досліджуванні культури складає не менше 30% 

загальної площі засіяної різними культурами. Для цього доцільно використати 

методику Data Envelopment Analysis (DEA), методику вимірювання технічної 

ефективності, яка розроблена Майклом Фарреллом у 1957 році [2]. 

Дослідження технічної ефективності виробництва сільськогосподарської 

продукції підприємствами України, які спеціалізуються на виробництві 

кукурудзи, пшениці та соняшника за допомогою методу DEA [1] показали, що 

досягнення найвищої технічної ефективності (із припущенням про змінний 

ефект масштабу) не обов’язково спричинені зростанням врожайності в даних 

господарствах. Менш ефективні господарства часто використовують незначні 

переваги, що дають сучасні технології виробництва. 

На основі емпіричних даних про наявні ресурси та виробництво продукції 

сільськогосподарськими підприємствами побудована межа ефективності 

виробництва (технологічна крива), за допомогою якої проводиться оцінка 
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результатів діяльності кожного з розглянутих господарюючих суб'єктів. Крім 

того, застосування методу DEA дозволило визначати функцію оцінки відстані 

для багатопродуктової виробничої системи.  

Оцінювання сільськогосподарських підприємств методом DEА дало 

можливість використати статистичні методи масштабування даних, в яких 

граничні коефіцієнти заміщення презентують спостереження, а також отримати 

оцінку похибок (рис. 2). 

  

 
Рис.2. Технологічна крива для дослідження підприємств із постійним ефектом масштабу 

Дослідження ефективності сільськогосподарських підприємств за 

допомогою методу DEA дозволяє зробити висновок, що стан агропромислового 

комплексу знаходиться на низькому рівні. Визначення технічної ефективності 

дало підстави для висновку, що в Україні на даний момент більшість 

сільськогосподарських господарств є низькоефективними,  

Результати є свідченням того, що сільське господарство має низку 

проблем, і для вирішення цього необхідно прийняти чимало нововедень. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ БЕНЧМАРКІНГУ В ДОВІЛЬНІЙ 

ПРЕДМЕТНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Загальна постановка проблеми. 

Сучасні умови господарювання визначають для підприємств свої правила 

поведінки на конкурентному ринку. Ринкова практика демонструє нові, сучасні 

методи, інструменти та підходи до управління організаціями, що дозволяють в 

майбутньому формувати переваги серед конкурентів і підвищувати свою 

конкурентоспроможність. У світовій практиці одним з таких методів є 

спеціальні управлінські інструменти з моніторингу конкурентів (benchmarking) 

та запозичення передового досвіду (bestpractices). 

Бенчмаркінг одна з новіших технологій менеджменту, орієнтована на 

виявлення та використання кращого досвіду роботи в певній галузі. В основі 

бенчмаркінгу лежить концепція постійного вдосконалення діяльності, яка 

передбачає безперервний цикл планування, координації, мотивації та оцінки дій 

з метою сталого поліпшення роботи організації. 

Так, Х. Дж. Харрінгтон та  Дж. С. Харрінгтон  вважають, що  бенчмаркінг 

– це нескінченний процес, що вивчає, оцінює та відкриває усі найкращі якості в 

інших підприємствах з метою  використання їх знань у діяльності власного 

підприємства [2]. 

Актуальність цієї технології полягає в тому, що вивчаючи  досягнення, 

помилки та модель поведінки  інших компаній, можна розробити власну 

ефективну модель бізнесу. 

Бенчмаркінг ‒ це не просто копіювання систем, використовуваних 

успішними компаніями. Такий підхід не може дати потрібних результатів через 

відмінності в структурах бізнесу. Головне ‒ адаптація даних принципів для 

внутрішнього застосування. Саме завдяки цьому система бенчмаркінгу може 

бути ефективна не тільки з прямими конкурентами на ринку, але і з фірмами, 

цільова аудиторія яких абсолютно різна. Можна навіть аналізувати роботу 

підприємств з абсолютно іншої сфери діяльності. Грамотний бенчмаркінг 

компанії зможе докорінно поліпшити її функціонування, але тільки в тому 

випадку, якщо існує розуміння власних процесів. 

Метод бенчмаркінгу не обмежується тільки бізнес-процесами або 

продукцією. Насправді за минулі роки компанії продемонстрували високу 

винахідливість при виборі елементів бізнесу, що були розглянуті у 

бенчмаркінгу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Незважаючи на широке поширення математичних методів щодо вирішення 
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завдань управління підприємством, не можна вважати, що формальні методи 

сучасної математики виявляться універсальним засобом вирішення всіх 

проблем, що виникають у цій сфері. У зв'язку з обмеженими можливостями 

застосування в управлінні та маркетингу економіко-математичних методів, 

відсутністю в багатьох випадках статистичної та іншої інформації, а також 

надійних методів визначення відповідності економіко-математичних моделей 

реальним об'єктам експертні оцінки є єдиним засобом вирішення багатьох 

завдань. До переваг експертних оцінок можна віднести простоту застосування 

для прогнозування практично будь-яких ситуацій, в тому числі в умовах 

неповної інформації [5]. 

Саме тому в основі роботи покладено один з методів вербального аналізу, 

а саме «ОРКЛАСС» – ординарна класифікація альтернатив [6]. 

На основі методу «ОРКЛАСС» була розроблена структурно-

функціональна модель  системи бенчмаркінгу, яка представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурно-функціональна модель системи бенчмаркінгу  

 

Розроблена модель є основою для побудови інформаційної технології (ІТ), 

яка містить декілька етапів: 

1. Розробка системі критеріїв оцінювання альтернатив. Критерії (та їх 

значення) це те, чим відрізняються альтернативи. Кожному критерію 

присвоюється кілька якісних значень, які упорядковуються від кращого до 

гіршого. 

2. Визначення класів альтернатив. Певному стану підприємства 

належить відповідний клас: від кращого (I класу) до гіршого. Всього було 

розроблено п’ять класів. 

3. Побудова вирішального правила класифікації альтернатив. 

Вирішальне правило – це електронна таблиця у якій «зашите» відповідність 

кожної з безлічі можливих альтернатив до якогось з класів. 

4. Визначення стратегії розвитку підприємства. На цьому етапі 
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визначається значення яких критеріїв і до якої міри треба поліпшити, щоб це 

дозволило підприємству «перейти» в більш високий клас. 

Система бенчмаркінгу може бути виконана у вигляді web-додатку, у 

якому:  

– користувач в діалоговому режимі вводить значення всіх критеріїв;  

– після чого отримує назву класу, до якого належить поточний стан 

підприємства;  

– далі отримує рекомендації про те, які значення яких критеріїв і до якої 

міри необхідно поліпшити, щоб стан підприємства «перейшов» в наступний 

кращий клас. 

Висновки: 

1) розроблена модель системи бенчмаркінгу в довільній предметній  

області та створена на її основі ІТ побудови подібних систем близькі до 

людського способу оцінювання; ґрунтуються на знаннях; видають однозначний 

результат; видають експертні рекомендації щодо побудови коротко- та 

довгострокових стратегій; є такими, що досить просто реалізувати;  

2) побудовані за представленою ІТ web-додатки прості в експлуатації та 

можуть бути використані  в діяльності суб’єктів підприємництва щодо пошуку, 

оцінки та прийняття ефективних управлінських рішень 
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ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ  

АГРАРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Аграрний сектор економіки відіграє провідну роль  у зміцненні соціально-

економічного розвитку регіону. Площа сільськогосподарських земель України 

– найбільша в Європі – 41,5 млн. га (70% території країни), з них – 32,5 млн. га 

використовуються для вирощування сільськогосподарських культур [1, с. 3]. 

Рівень розвитку сільського господарства регіону виступає своєрідним 

індикатором його економічного благополуччя. Ефективність його 

функціонування прийнято оцінювати не тільки за величиною виробництва 

продукції, але і від потенціальних можливостей галузі та здатності 

прискорювати або гальмувати розвиток регіону. Зростаюча конкуренція на 

зовнішніх та внутрішніх ринках зумовлює ефективне використання всіх видів 

наявних ресурсів, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення її 

якості. Тому прийняття обґрунтованих управлінських рішень в аграрному 

секторі потребує визначення комплексної кількісної оцінки потенціалу, що 

сприятиме визначенню перспективних цілей, виробленню раціональної 

стратегії їх досягнення, підвищенню виробничо-фінансової та економічної 

ефективності господарювання. Наведене завдання може бути вирішене шляхом 

застосування інструментарію економіко-математичного моделювання, зокрема 

методології інтегрального оцінювання латентної якості [2]. 

Метою роботи є розрахунок та визначення рівня аграрного потенціалу 

Хмельницької області, аналіз його динаміки та виявлення тенденцій у його 

зміні. Розрахунки проводились за даними Головного управління статистики у 

Хмельницькій області [3]. 

Аграрний потенціал ґрунтується на використанні основних видів ресурсів: 

земельних, трудових, природних, матеріально-технічних, фінансових та 

нематеріальних, зокрема, інформаційних, інтелектуальних. Він є об’єктивною 

умовою здійснення виробництва і відображає витратну сторону виробничого 

процесу.  

Для оцінювання потенціалу аграрного сектору відібрано такі групи 

індикаторів: 

 показники трудових та природних ресурсів; 

 показники, що характеризують виробничу та інноваційну діяльність 

аграрних підприємств регіону; 

 показники відносної потенційної вигоди аграрної галузі регіону; 
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Результати оцінювання часткових інтегральних показників, розрахованих 

по кожній групі,  представлені на рисунку 1. Проаналізувавши діаграму, бачимо, 

що зростання мало місце лише для складової природних та трудових ресурсів 

аграрного потенціалу; інші показники мали тенденцію до зменшення. 

 
Рис. 1.  Коливання значень часткових інтегральних показників аграрного потенціалу  

 

Для оцінювання аграрного сектору на предмет його результативності 

відібрано наступні критерії: 

 напруженість виробництва; 

 продовольча безпека; 

 економічна результативність. 

Результати представлені на рисунку 2. 

 
Рис. 2. Коливання значень часткових інтегральних показників результативності 

використання аграрного потенціалу 
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Досліджуючи комплексний показник результативності аграрного 

потенціалу, варто зазначити, що його рівень у 2016 році зріс по відношенню до 

2012 року. В основному, це заслуга того, що різко збільшився рівень 

економічної результативності. 

На рисунку 3 відобразимо динаміку ефективності функціонування 

аграрного сектору. З нього бачимо, що рівень інтегрального показника 

результативності використання аграрного потенціалу з 2012 року по 2016 рік 

мав тенденцію переважати над рівнем показника аграрного потенціалу. 

 
Рис. 3. Динаміка ефективності функціонування аграрного сектору 

Висновки. В даній роботі проаналізовано аграрний потенціал 

Хмельницької області та результативність його використання за 2012 – 2016 

рр.. Дані показники розглянуті, як сукупність індикаторів, кожен з яких описує 

певний аспект цілісного явища. Було відібрано індикатори, що на нашу думку, 

найбільш повно описують вищезазначені показники. Розглянуто метод 

побудови інтегральних показників, що дозволив синтезувати комплексний 

інтегральний показник на основі відібраних нами індикаторів. Таким чином, ми 

змогли врахувати різні складові аграрного потенціалу. Розраховано 

комплексний інтегральний показник аграрного потенціалу Хмельницької 

області, та показник ефективності його використання. Результати проведеного 

дослідження можуть бути враховані органами державного управління 

Хмельницької області при розробці стратегій соціально-економічного розвитку. 

Література: 
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С. Таран]. – Режим доступу : http://newukraineinstitute.org/media/news/549/file/ 

Agro %202015.pdf. 

2. Григорук П.М. Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного 

потенціалу підприємств переробної галузі АПК [Електронний ресурс] / 

П.М. Григорук // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1 (17). – С. 214 – 219.  

3. Головне управління статистики у Хмельницькій області [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://statbrd.ic.km.ua/ukr/index.htm  
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

В умовах нестабільності економіки та наявності кризи кожному 

підприємству, не зважаючи на вид діяльності, необхідно оптимально 

формувати, а в подальшому ефективно використовувати наявну ресурсну базу. 

Особливе значення, ця проблематика має для банківських установ, які в 

кризових умовах гостро відчувають забезпечення ресурсами, в тому числі через 

низьку довіру клієнтів. Обґрунтоване управління щодо раціонального 

використання ресурсної бази дозволяє зменшити вплив внутрішніх та 

зовнішніх чинників на функціонування банківських установ та забезпечити їх 

прийнятну рентабельність.  

Метою роботи є розкриття змісту оптимізації ресурсної бази на прикладі  

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Проблематика управління ресурсною базою як основи діяльності суб’єктів 

господарювання розглянута у працях М.Д. Алексеєнко, О.В. Васюренко, а 

також іноземних вчених Е. Гілла, Е. Дж. Долана, Р. Коттера, Тімоті Коха, 

Е.Ріда, П. Роуза, Дж. Ф. Сінкі, Р. Сміта, Ф. Форда та інші. Існують різні підходи 

до забезпечення оптимізації ресурсної бази, проте у нашому досліджені за 

основу обрано метод запропонований М.Ю. Шевцовим. 

Банківські ресурси – це власні кошти банку (власний капітал), а також 

кошти, залучені та запозичені на фінансовому ринку, які використовуються для 

здійснення активних операцій та надання послуг з метою отримання прибутку 

[2]. Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, частка яких в 

середньому по банківській системі України складає 80% від загальної величини 

ресурсів, а решта припадає на власний капітал [1]. Структура ресурсів окремих 

комерційних банків є індивідуальною і залежить від ступеня їх спеціалізації, 

особливостей їх діяльності, стану ринку кредитних ресурсів та інших факторів. 

Приймаючи до уваги те, що об’єктом дослідження є банківська установа, 

доцільно розглядати оптимізацію ресурсної бази як умову його фінансової 

стійкості. З цією метою було детально розглянуто сучасний стан ресурсної бази 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також проаналізовано її структуру за 2013-2016 

рр. [3].  

Наступним етапом дослідження ресурсної бази було здійснено побудову 

оптимізаційної моделі, за прикладом запропонованим М.Ю. Шевцовим [4], у 

якій прийнято наступні змінні: 

X1 – обсяг регулятивного капіталу, млн. грн.; 

X2 - обсяг коштів фізичних осіб, млн. грн.; 

X3 – обсяг коштів юридичних осіб, млн. грн.; 
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X4 – обсяг коштів банків, млн. грн.; 

X5 –обсяг кредитів НБУ, млн. грн.; 

Y – чистий прибуток банку. 

Таблиця 1  

Основні показники діяльності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2013-2016 рр. 
Показник Роки Абсолютний приріст, 

млн. грн. 

Відносний приріст, 

% 

2013 2014 2015 2016 2014-

2013 

2015-

2014 

2016-

2015 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Активи 176842 212813 358611 205183 35971 145798 -153428 20,3 68,5 -42,8 

Капітал 22539 24497 27510 -882 1958 3013 -28392 8,7 12,3 -103,2 

Зобов’язання 154303 188316 231101 206065 34013 42785 -25036 22,0 22,7 -10,8 

Акціонерний 

капітал 

16352 18101 21257 50696 1749 3156 29439 10,7 17,4 138,5 

Заборгованість 

перед НБУ 

3472 18357 27079 18047 14885 8722 -9032 428,7 47,5 -33,4 

Субординований 

борг 

3071 5110 9047 122 2039 3937 -8925 66,4 77,0 -98,7 

Вхідні умови даної моделі наступні: 

1. Загальна сума сформованих банківських ресурсів становить 30000 млн. 

грн.  

2. Депозитні ресурси, тобто кошти фізичних та юридичних осіб, повинні 

становити 60% обсягу банківських ресурсів, оскільки у світовій практиці 

вважається оптимальним, коли частка депозитних коштів у структурі пасивів 

становить від 60% до 80%. 

3. Згідно з вимогами НБУ, нормативне значення регулятивного капіталу 

повинно становити не менше 12000 млн. грн. 

Розрахуємо математичну модель цієї задачі. За керовані змінні приймаємо 

обсяги сформованих ресурсів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Рентабельність регулятивного капіталу розраховуємо як відношення 

чистого прибутку (ЧП) до регулятивного капіталу (РК): 

РК = ЧП/РК= 238/25552*100%=0,93% 

Таблиця 2  

Перелік основних складових ресурсної бази ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 

відсоткові ставки 
Основні складові ресурсної бази Відсоткова ставка 

Регулятивний капітал 0,93% 

Кошти фізичних осіб 18% 

Кошти юридичних осіб 20% 

Кошти банків 3% 

Кредити НБУ 11% 

Таким чином, сумарний прибуток банку у результаті оптимально 

сформованої структури ресурсів, які в подальшому будуть спрямовані на 

проведення активних операцій, може бути представлений у вигляді цільової 

функції:    Y = 0,0093X1 + 0,18X2 + 0,2X3 + 0,03X4 + 0,11X5 → max 

Під час формування системи обмежень необхідно відзначити наступне:  
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1. оскільки банку потрібно не лише максимізувати прибуток, але і 

сформувати оптимальну структуру ресурсної бази із використанням усіх 

вищезазначених складових ресурсів, то:   

X1, X2, X3, X4, X5 ≥ 0 

2. оскільки частка депозитних ресурсів у структурі пасивів повинна 

становити 60%, необхідно урахувати наступне: 

X2 + X3 = 210000 

3. оскільки значна частина діяльності банку пов’язана з обслуговуванням 

саме фізичних осіб, випливає наступне обмеження:  

X2 ≥ 80000. 

У своїй роботі банк повинен широко використовувати інструменти 

міжбанківського ринку, що буде сприяти розвитку ринку міжбанківських 

операцій, та надасть можливість банку якнайповніше задовольняти потреби 

клієнтів. Тому: 

X4 + X5 ≤  36000 

Таким чином, система обмежень для задачі оптимізації формування 

ресурсної бази ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» приймає наступний вигляд: 

 
Для комп'ютерної реалізації побудованої математичної моделі 

використовуємо функцію «Пошук рішення» електронних таблиць Eхсеl.  

За результатами обчислень максимальний розмір прибутку становить 

44862,2 млн. грн., який досягається за допомогою оптимально збалансованої 

ресурсної бази та використання таких обсягів банківських ресурсів: 

регулятивний капітал - 54000 млн. грн., кошти фізичних осіб - 80000 млн. грн., 

кошти юридичних осіб - 130000 млн. грн., кредити НБУ –36000 млн. грн. 

Таким чином, впровадження цієї оптимізаційної моделі у роботу банку 

дозволить ефективно сформувати ресурсну базу, а отже забезпечити фінансову 

стійкість та прийнятний рівень рентабельності, що також дає можливість 

удосконалювати процес управління ресурсами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в 

цілому. 

Література: 
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2. Офіційний сайт Національного банку України . – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

3. Офіційний сайт ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://privatbank.ua/ 

4. Шевцова М.Ю. Оптимізація формування ресурсної бази банку/ М. Ю. 

Шевцова, Г.Е. Бурчак//Вісник Дніпропетровського університету.- Серія «Економіка» - 

2011. – Вип.5(3) – С.161-170 
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛОГО  

ПІДПРИЄМСТВА (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВА «АВТОСІТІ»)  
 

Аналіз ринку автозапчастин в Україні доводить, що дослідження питань 

конкурентоспроможності підприємств даної галузі є актуальним. Сьогодні  

виробники товарів виступають як самостійні суб’єкти, у яких не 

спостерігається залежності. Вони бажають виграти позиційно у конкурентів, які 

реалізують таку ж продукцію.  Для того, щоб функціонування ринку 

відбувалось на належному рівні, потрібно аналізувати конкурентоспроможність 

кожного підприємства окремо та проводити порівняльний аналіз.  

Конкурентоспроможність є одним з показників успішної діяльності 

підприємства. 

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують однакові цілі – 

максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. Однак 

способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні. Тому в конкурентній 

боротьбі перемагає той, хто раніше від інших домігся певних конкурентних 

переваг і захопив стійкий сегмент ринку [1]. 

Підприємство на ринку наділено перевагами та недоліками, тому SWOT-

аналіз допомагає визначити слабкі та сильні сторони, на які потрібно звернути 

увагу.  Перед початком аналізу потрібно зосередитись на можливостях і 

загрозах підприємства. Виокремити, які з загроз є імовірними, та до яких 

ризиків призводять загрози. Це виокремлення дає змогу визначити, що саме 

потребує найбільшої уваги та концентрації сил для усунення проблемних 

ділянок. Оцінка ж можливостей, зважаючи на привабливість і ймовірність їх 

долучення у підприємстві, пророкує можливість вигоди та зменшення 

понесених збитків в разі реалізації. Але слід пам’ятати, що там де є велика 

привабливість, там і є великі ризики, і один той самий фактор може бути 

загрозою для підприємства. 

Конкретна ціль SWOT-аналізу не полягає в виявленні всіх слабих та 

сильних сторін, а полягає в вивчені тих сторін, які само підприємство вважає 

ключовим фактором в досягненні успіху або ж провалу.  

SWOT-аналіз відбувається в три етапи:  

 ухвалу сильних і слабких сторін; 

  розрахунок шансів і загроз слабких і сильних сторін підприємства; 

  пошук можливості балансувати на всіх характеристиках 

підприємства [2]. 
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Аналіз конкурентоспроможності підприємства полягає в діагностиці самої 

безпосередньо діяльності підприємства, характеристики наявних загроз та їх 

чинників, виявлення успіху чи невдач з урахуванням оцінки експертів та в 

розробці стратегічної поведінки на ринку. 

Для початку було проведено SWOT-аналіз (табл.1), виявлено сильні і 

слабкі сторони підприємства «АвтоСіті». Складова початкової стадії розробки 

SWOT-аналізу має вигляд матриці 2*2.  

Таблиця 1 

SWOT-аналіз: «АвтоСіті» 
Сильні сторони  U=431 

S1: Високий рівень охоплення ринку - Z=9 P=10 

V=90 

S2: Задоволення споживчого попиту - Z=9 P=10 V=90 

S3: Продаж автозапчастин  - Z=10 P=7 V=70 

Безпосередній продаж автозапчастин в магазині в м. 

Херсоні 

S4: Доступність  продажу  - Z=9 P=9 V=81 

S5: Фокусування на інтернет-магазин - Z=10 P=10 

V=100 

Слабкі сторони  U=142 

W1: Невідомість на ринку - Z=7 P=10 V=70 

Недоліки рекламних дій 

W2: Слабка мережа розподілу підприємства - 

Z=8 P=9 V=72 

Можливості  U=152 

O1: Розширення асортименту можливих товарів - 

Z=10 P=8 V=80 

O2: Зростання попиту - Z=8 P=9 V=72 

Загрози  U=127 

T1: Зростання числа конкурентів - Z=9 P=7 

V=63 

T2: Несприятливий зрушення в курсах валют - 

Z=8 P=8 V=64 

 

Горизонт планування – це нинішній час планування. 

Позначення: S– сила, W– слабість, O-можливість, T– загроза. 

Оцінки: Z – оцінка, P – важність для підприємства, V – значимість 

(розраховується, як Z*P).  

Кожен фактор оцінюється з урахуванням змістовності V – оцінки та його 

важливості для ведення бізнесу з урахуванням визначеності цієї оцінки (тобто 

ймовірність того, що вона – хибна). Введення цих оцінок дозволяє, крім іншого, 

зобразити на діаграми значущості сил, слабкості, можливості та загрози, 

порівняти їх між собою і візуально оцінити привабливість стартової позиції 

нового бізнесу. 

Для початку було обрано критерії підприємства, які властиві на даний час 

роботи. Потім проведено оцінку цих критеріїв задля побудови матриці. 

Матриця з прорахованими коефіцієнтами розрахована на побудову діаграми 

SWOT-направлень. 

Виходячи з цього, отримано матрицю співвідношення стратегій для 

наступної роботи підприємства. 

Згідно отриманих оцінок побудован графік на, якому відображено ціль 

підприємства (рис.1) та діаграму SWOT-направлень (рис.2).  
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Рис. 1. Сильні сторони 

 
Рис. 2. Діаграма SWOT-направлень 

 

За допомогою побудованого набору графіків (рис.1, рис.2) проводиться 

візуальний аналіз рейтингу сильних сторін підприємства. За результатами 

аналізу запропоновано перелік заходів для підприємства «АвтоСіті» щодо 

закріплення сильних сторін та ліквідації слабких місць. Підприємство націлено 

на роботу за принципом «сили-можливості», реалізує головну ціль -  

фокусування роботи інтернет-магазину, можливістю збільшення асортименту 

пропонованих товарів споживачу.  

Кожне підприємство може обрати для себе певну стратегію у проведенні 

аналізу конкурентоспроможності чи то за допомогою програмного 

забезпечення, чи то використанням розрахунково-аналітичних знань.   

Література: 

1. Конкуренція і підприємництво [Електронний ресурс] / Конкурентне 

середовище підприємства – Режим доступу: http://elib.lutsk-

ntu.com.ua/book/fb/mm/2014/14-18/page8.html 

2. Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. / За ред. В.В. Липчука. – К.: 

Академвидав, 2008. – 216 с. – (Альма-матер).  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

МЕТОДАМИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 

Міграція населення відіграла важливу роль у розвитку людства як форма 

його адаптації до змінних умов існування. Найважливіша соціально-економічна 

функція міграції населення – забезпечення певного рівня рухливості населення 

і його територіального перерозподілу, зокрема в індустріальні центри та 

освоювані райони. 

Основним завданням регресійного аналізу є визначення впливу факторів 

на результативний показник [1, с. 58]. Метод регресійного аналізу особливо 

ефективний за умови здійснення розрахунків за допомогою сучасних 

інформаційних технологій і систем. Тому для його проведення використаємо 

вмонтований аналіз у табличному процесорі Microsoft Excel ―Пакет аналізу‖ [1, 

с. 30].  

Щоб визначити, від яких чинників залежить міграція населення 

Хмельницької області, необхідно побудувати регресійну модель на підставі 

наступних показників: за результативний показник моделі  було обрано 

міграційний приріст, який є найбільш точним показник рівня міграційної 

рухливості. За факторні ознаки обрано наступні соціально-економічні чинники: 

X1 –    валовий регіональний продукт, у фактичних цінах, млн.грн; 

X2 –    кількість сімей та одинаків, які одержали житло протягом року, од; 

X3 –    кількість за реєстрованих безробітних, тис. осіб; 

X4 – потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих 

місць (вакантних посад), тис. осіб; 

X5 –    офіційний курс гривні по відношенні до долара США, грн/100 

дол.США; 

X6 –    середньомісячна заробітна плата, грн 

Вихідні дані для аналізу наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Вихідні дані для аналізу міграційного приросту населення 
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2005 -2970 7958 403 30,2 3,5 5,12 583,73 

2006 -1982 9603 275 30,4 2,1 5,05 792,33 

2007 -1697 12339 298 24,1 1,1 5,05 1044,88 

2008 -811 16061 218 33,6 0,7 5,45 1428,78 

2009 -338 15758 180 19,6 0,3 7,79 1520,90 

2010 -603 18096 191 20,5 0,4 7,93 1785,86 

2011 -1131 22843 198 16,6 0,3 7,95 2075,10 

2012 -726 26237 81 16,2 0,2 7,99 2425,16 

2013 -939 26426 47 17,3 0,2 7,99 2640,69 

2014 27 32162 159 18 0,2 11,89 2878,29 

2015 -174 41088 - 16,1 0,4 21,86 3371,17 

Для проведення подальшого моделювання, потрібно розрахувати 

коефіцієнт множинної кореляції, який показує загальний  вплив  незалежних 

факторів  на результуючий  показник. В нашому випадку R =0,96, що вказує на 

щільний зв'язок між результативним показником та факторними величинами 

(таблиця 2).  

Таблиця 2 – Регресійна статистика 
Коефіцієнт множинної кореляції R 0,96 

Коефіцієнт детермінації  0,94 

Нормований  0,84 

Стандартна помилка 349,23 

З таблиці 3 видно, що різниця між коефіцієнтами кореляції та детермінації 

невелика, отже і модель має високу якість. 

Таблиця 3 – Результати з коефіцієнтами регресійної моделі 

  Коефіцієнти 
Стандартна 

помилка 
t-статистика 

P-Значе 
ння 

Y-перетин a -3193,7 1664,271 -1,919 0,127 

Валовий регіональний продукт b1 -0,163 0,147 -1,111 0,329 

Кількість сімей та одинаків, які 
одержали житло протягом року 

b2 2,793 2,829 0,987 0,379 

Кількість за реєстрованих 
безробітних 

b3 47,110 32,117 1,467 0,216 

Потреба роботодавців у 
працівниках 

b4 -819,273 210,211 -3,897 0,018 

Офіційний курс гривні по 
відношенні до долара США 

b5 145,081 80,202 1,809 0,145 

Середньо місячна заробітна плата b6 1,850 1,626 1,138 0,319 
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Отже, після проведення регресійного аналізу та отримання результатів ми 

виявили модель залежності міграційного приросту від валового регіонального 

продукту, середньомісячної заробітної плати, житлового фонду, ринку праці та 

курсу гривні до долара США. Ця модель має наступний вигляд: 

    (2) 

Регресійна модель показує, що найбільший вплив на міграційний приріст 

населення Хмельницької області здійснює потреба роботодавців у працівниках 

та офіційний курс гривні по відношенні до долара США. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ  

МАРШРУТІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

У сучасній економіці транспортна логістика відіграє важливу роль, 

забезпечуючи швидку і мобільну доставку товарів споживачам. Проблема 

оптимізації є в певному сенсі, мабуть, найгострішою проблемою сучасності, 

оскільки людина завжди прагне знайти якнайкраще рішення в будь-якій сфері 

діяльності. До цієї ж проблеми належить і транспортна задача, яка визначає 

планування оптимальних маршрутів для вантажоперевезень. Під час 

розв’язання конкретних транспортних задач часто потрібно враховувати 

додаткові обмеження, що не зустрічалися при розгляді простих варіантів даних 

задач. Тому сьогодні споживачі все частіше звертають увагу на додаткові 

критерії, такі як терміни доставки, можливість отримання замовленого товару в 

чітко обумовлені строки, а також якісне інформаційне супроводження процесу 

виконання замовлення.  

Таке управлінське рішення як визначення оптимального маршруту 

перевезення товарів на підприємстві базується, здебільшого, на інтуїції логістів 

і не підкріплене математичними розрахунками, узагальнюючими розгалужену 

інформацію про транспортні витрати, час роботи складу і точок доставки, 

http://www.epravda.com.ua/
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зайнятість водіїв. Це відбувається за відсутності необхідного програмного 

забезпечення. Таким чином, постає питання розробки допоміжного 

програмного забезпечення або окремого програмного забезпечення, яке б 

інтегрувало в собі всі необхідні інструменти для розрахунків та вирішення 

завдань, з урахуванням особливостей доступу працівників різних відділів згідно 

зони їх впливу. 

Для розв'язання обраної задачі можуть використовуватися різні моделі, в 

тому числі задача лінійного програмування для знаходження найбільш 

дешевого плану перевезень деякого однорідного продукту з пунктів із заданими 

запасами цього продукту у пункти з відомими потребами у ньому за умови, що 

перевезення продукту можливе з кожного пункту зберігання у кожний пункт 

використання та відома вартість перевезення одиниці продукту за кожним 

таким маршрутом. [1] 

Для розв’язання задачі лінійного програмування можуть бути використані 

алгоритмічні методи вирішення, застосовні для вирішення завдань оптимізації в 

загальній постановці. Ці методи ґрунтуються на ідеї градієнтного пошуку для 

задач оптимізації з обмеженнями. 

У лінійному програмуванні широке поширення отримав метод вирішення 

завдань за допомогою теорії графів. При розробці схем маршрутів і їх 

оптимізації застосовують математичний апарат теорії графів, тобто 

графоаналітічні методи. Головне завдання при цьому полягає в побудові графа 

логістичної організації турпродукту (туру). 

Розв’язання транспортної задачі за допомогою теорії графів дозволяє 

розробити найбільш раціональні шляхи і способи транспортування товарів, 

усунути надмірно далекі, зустрічні, повторні перевезення. Все це скорочує час 

просування товарів, зменшує витрати підприємств і фірм, пов'язані зі 

здійсненням процесів постачання сировиною, матеріалами, паливом, 

обладнанням і т.д. [3] 

Таким чином, транспортні задачі зручно вирішувати за допомогою теорії 

графів, так як вони можуть наочно зобразити оптимальне переміщення 

вантажів від пункту виробництва до пункту споживання. 

Було розроблено програмне забезпечення для формування оптимальних 

маршрутів перевезень використовуючи мову програмування С#, в основі якого 

закладено модель лінійного програмування та теорія графів. 

При використанні розробленого програмного забезпечення користувач має 

можливість отримати оптимальний маршрут перевезень з вартістю кожного 

перевезення. Для отримання такого результату, користувачу потрібно вказати 

кількість пунктів, наявність чи потребу продукту на пункті та матрицю 

відстаней між пунктами. Отриманий результат представлений на рис. 1. 
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Рис. 1. Назва – Результат розрахунку 

Крім того, користувач також може отримати кінцевий результат у вигляді 

схеми (рис. 2). 

 
Рис. 2. Назва – Оптимальний маршрут у вигляді схеми на вкладці «Графіка» 

Розроблена система формування маршрутів перевезень дозволяє отримати 

оптимальний маршрут перевезень з огляду на транспортні витрати при 

використанні інформації щодо кількості пунктів, наявності або потреби на 

пунктах та відстаней між ними. У результаті формування даного маршруту 

буде розраховано вартість перевезення з пункту-наявності до пункту-потреби 

та всього перевезення. Крім того користувачам надана можливість наочно 

побачити як побудовано оптимальний маршрут перевезень. 

Розроблений програмний продукт формування оптимальних маршрутів 

перевезень дозволить спростити та прискорити роботу менеджерів з логістики 

та знизити транспорті витрати. 
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НЕЧІТКА ЛОГІКА ТА НЕЙРОННІ МОДЕЛІ  

В ЕКОНОМІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

 

У ринкових умовах будь-який господарюючий суб'єкт у своїй діяльності 

неминуче стикається з невизначеністю. Коли фірма працює з визначеними 

параметрами системи, прогнозування здійснити простіше. В протилежному 

випадку, коли фірма стикається з нечіткими системами, для отримання оцінок і 

прогнозів до аналітичного підходу слід додати принцип нечіткої логіки.[1] 

Основні перевагами апарату нечіткої логіки є: 

 можливість оперувати вхідними даними, заданими нечітко: наприклад, 

значеннями, які безперервно змінюються в часі (динамічні задачі), значення, які 

неможливо задати однозначно (результати статистичних опитувань); 

 можливість нечіткої формалізації критеріїв оцінки і порівняння: 

оперувати критеріями «більшість», «можливо», «переважно» замість 

«наявність» (1) чи «відсутність» («0») ознаки; 

 можливість проведення якісного оцінювання як вхідних даних, так і 

вихідних результатів; 

 можливість проведення швидкого моделювання складних динамічних 

систем і їх порівняльний аналіз із заданим ступенем точності, оперуючи 

принципами поведінки системи, описаними нечіткими методами [2]. 

Розглядається застосування нечіткої логіки на основі бухгалтерської 

звітності ТОВ ТД «Нова Троя» (Херсонська обл, смт.Новотроїцьке ).  

За допомогою пакета Excel Neural Package побудована нейромережева 

модель типу «інфляція-виробництво» на основі архітектури багатошарового 

перспетрона, який аналізує дані і формує зв'язок між показниками 

економічного зростання даного підприємства (входи моделі) і рівнем інфляції 

(вихід моделі), оціненого через поквартальний індекс споживчих цін (ІСЦ). 

Результати навчання можна візуально оцінити і на графіку Network answers 

(рис.1). Відповідне вікно показано нижче (лінія з точками показує відгук 

мережі, а лінія без точок - реальні дані). 
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Рис.1. Результати навчання нейронної мережі 

 

Далі відбувається зведення результатів нейромоделювання до висновку за 

допомогою методу нечіткої логіки: «Інтегральна оцінка ризику V&M (Воронова 

і Максимова). 

Переваги методу: 

 на основі теорії нечітких множин формується повний спектр можливих 

сценаріїв інвестиційного процесу; 

 рішення приймається не на основі двох оцінок ефективності проекту, а 

по всій сукупності оцінок; 

 очікувана ефективність проекту не є точковим показником, а являє 

собою поле інтервальних значень зі своїм розподілом очікувань, що 

характеризується функцією приналежності відповідного нечіткого числа.[3] 

Використовуючи наступну градацію: 

Табл.1. 

MV &  Ступінь ризику Рішення відносно прогнозу 

0 – 0,07 Дуже низька Точно довіряти прогнозу 

0,07 – 0,15 Низька Довіряти, але з обережністю і 
подальшим моніторингом 

0,16 – 0,35 Середня Довіряти з обмеженнями 

0,36 – 0,4 Висока Відхилити та переглянути прогноз 

> 0,40 Дуже висока Не довіряти прогнозу 

одержуємо, що ризик даного прогнозу  передбачуваний нейромережею 

«дуже низький», ми можемо точно довіряти прогнозу, а ризик, розрахований за 

рівнянням нейрорегресії «низький», це свідчить про те, що ми можемо довіряти 

прогнозу, але з обережністю і подальшим моніторингом. 
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Висновки: 

1. Одним з найбільш ефективних математичних інструментів, спрямованих 

на формалізацію і обробку невизначеної інформації, що поєднує відомі підходи 

і методи, є теорія нечіткої логіки. Даний математичний апарат дозволяє з 

єдиних позицій розглянути різні види невизначеності та отримати новий, якісно 

вищий результат. 

2. За допомогою пакета Excel Neural Package побудована мережа на основі 

архітектури багатошарового перспетрона, який аналізує дані і формує зв'язок 

між показниками економічного зростання аналізованого підприємства.  

3. Проведений в роботі аналіз існуючих методів діагностики ІСЦ (індексу 

споживчих цін) та оцінки фінансового стану підприємства дозволив здійснити 

комплексний фінансово-економічний аналіз підприємства із застосуванням 

інструментарію нечіткої логіки, що надає можливість формувати економіко-

математичну модель з урахуванням специфіки підприємства. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ОСНОВІ  

КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 

 

Характер сучасної української економіки, кризисні явища викликали 

великі труднощі в підприємств. Для них виявилося дуже непростою справою 

пристосуватися до нового ринкового механізму господарства. Однією з 

найбільш складних і хворобливих проблем стало вільне ціноутворення після 

лібералізації цін.  

Виникла необхідність правильної орієнтації в ціновій кон'юнктурі ринку і 

проведення власної, ефективної для підприємства цінової політики. З теорії і 

практики ринкового господарства відомо, що його економічний механізм 
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базується на вільних цінах, промовців індикатором співвідношення попиту і 

пропозиції, і тому - орієнтиром для суб'єктів ринкової економіки [1]. 

Ціни знаходяться в тісній залежності від інших сторін діяльності компанії, 

від рівня цін багато в чому залежать комерційні результати, що досягаються. 

Суть цілеспрямованої цінової політики полягає в тому, аби встановлювати на 

товари такі ціни, так варіювати ними залежно від ситуації на ринку, аби 

оволодіти його максимально можливою долею, добитися запланованого об'єму 

прибутку і успішно вирішувати всі стратегічні і тактичні завдання. 

Ціна демонструє, в що обходиться суспільству забезпечення потреби в 

конкретній продукції. Вона дає можливість виявити, скільки витрачено праці, 

сировини, матеріалів, комплектуючих виробів на виробництво і реалізацію 

товару. Ціна визначає як величину витрат виробництва і звернення товарів, так 

і розмір прибутку. 

Аби протистояти конкурентам, виробник товару вимушений постійно 

контролювати витрати, порівнювати їх з витратами конкурентів і вистояти в 

конкурентній боротьбі завдяки зниженню витрат, поліпшенню товару. Ринок 

диктує умови виживання, тому правильно вибрана цінова стратегія, грамотна 

тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення, строгий 

облік ціноутворюючих чинників складають основу успішної діяльності будь-

якого підприємства. При цьому велике значення має метод ціноутворення, 

вибраний підприємством. Використання передових розробок, заснованих на 

використання математичних прийомів дозволить підприємству добитися 

відчутних конкурентних переваг [2]. 

З переходом вітчизняної економіки на ринкові стосунки роль 

математичних методів багато разів зростає. Дійсно, центральна проблема 

економіки - це проблема раціонального вибору. У плановій економіці 

(принаймні на мікрорівні, тобто на рівні окремого підприємства) немає вибору, 

а значить, роль математичного підходу сильно принижена. В умовах же 

ринкової економіки, коли кожній господарській одиниці треба самостійно 

приймати рішення, тобто робити вибір, стає необхідним математичний 

розрахунок. І тут широко застосовуються математичні і статистичні прийоми 

аналізу і дослідження показників.  

До їх числа можна віднести: аналіз варіаційних рядів, кореляційний і 

регресійний аналіз і інші методи оптимального програмування [3].  

Значення математики в сучасних умовах різко зросло у зв'язку з широким 

вживанням обчислювальної техніки. Впровадження економіко-математичних 

методів дозволяє упорядкувати системи економічних показників, полегшити і 

прискорити процеси їх розрахунків, виявити тенденції розвитку показників, 

прогнозувати їх рівень на перспективу. 

Вживання економіко-математичних методів в практиці ціноутворення 

дозволяє істотно скоротити час на економічні розрахунки і повторні розрахунки 

ціни при зміні якого-небудь ціноутворюючого чинника. На зміну традиційним 

способам визначення ціни по ціноутворюючих чинниках приходять нові 

методи і підходи до проблеми ціноутворення, продиктовані специфікою 
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ринкових стосунків і широким вживанням обчислювальної техніки. Розрахунок 

ціни по складових її елементам - процес тривалий, вимагає наявності детальних 

креслень виробів, визначення їх чистої ваги і норм витрати сировини і 

матеріалів, трудомісткості виготовлення, визначення маршруту руху виробу 

між цехами - тобто визначається детальний технологічний процес. У ряді 

випадків формування ціни і аналіз ціноутворюючих чинників повинні займати 

2...3 дня для відповіді замовникові. Проте традиційний метод розрахунку 

витрат цього не дозволяє. Гнучкість цінової політики дозволяє використовувати 

для формування цін декілька методів, що забезпечують розрахунок "швидких 

цін". 

Як показує порівняння, ціна розрахована за допомогою формул 

кореляційного аналізу практично не відрізняється від ціни розрахованої за 

іншими методами. Але тривалість циклу визначення ціни скорочується до 1...2 

днів, в порівнянні, наприклад з методом прямого ціноутворення з тривалістю 

розрахунку ціни до 17 днів. Якщо не брати до уваги поточну зміну попиту і 

конкурентне оточення, то цей метод "швидкого ціноутворення"  є найбільш 

оптимальним. 

Метод розрахунку цін із застосуванням елементів кореляційного аналізу 

дуже простий, швидкий і є оптимальним для формування попередніх цін - адже 

він дуже точно відображає взаємозв'язок головних ціноутворюючих чинників. 
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ДИНАМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

 

Головною метою будь-якого підприємства є максимізація прибутку і з 

поміж інших способів її досягнення головну роль займає стимулювання 

продажів. Враховуючи велику кількість доступних рекламних каналів та 

обмеженість бюджету, постає питання ефективного розподілу коштів поміж 

різними видами реклами. Метою роботи вважатимемо максимізацію прибутку 

від продажів, що стимулюються рекламної діяльністю фірми. Реклама, як 

цілеспрямована діяльність маркетингового відділу фірми, може бути поділена 
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на дві основні складові: створення рекламного повідомлення та 

медіапланування. У процесі медіапланування ставляться чотири основні 

запитання: 

1. яка кількість цільової аудиторії може бути охоплена обраними 

рекламними каналами? 

2. які рекламні канали мають бути обрані спираючись на характер 

визначеної цільової аудиторії? 

3. як часто реклама має бути розміщена поміж обраних каналів? 

4. скільки коштів має бути вкладено у кожний рекламний канал? 

Ці питання, логічно, підводять нас до задачі бюджетування рекламно-

комунікаційної кампанії, тобто розподілення обмеженого рекламного бюджету 

у часі між різними рекламними каналами.  

Розглядаємо оптимізаційну задачу багатоканального багатопродуктового 

рекламного бюджетування в багатоперіодному горизонті планування. Також 

включимо до розгляду існування кумулятивного рекламного ефекту та 

спадного ефекту від збільшення вкладень у рекламу.  Бюджетне обмеження 

будемо розглядати як змінну у часі величину. Передбачається існування 

функціональної залежності між структурою та розміром вкладень у рекламу та 

обсягом продажів. Висуваються припущення, що прибуток на одиницю 

проданого товару чи послуги, що рекламується, відомий для кожного періоду, а 

також відомими є ціни розміщення рекламного повідомлення для кожного 

періоду та рекламного каналу, що було попередньо обрано для подальшої 

оптимізації розподілу. Також припускається, що накопичений рекламний ефект 

для кожного каналу на початок горизонту планування є відомий. 

Цільовою функцією економіко-математичної оптимізаційної моделі 

багатоперіодного однопродуктового рекламного бюджетування є функція 

сумарного прибутку від продажів, згенерованих провадженою рекламною 

кампанією, значення якої необхідно максимізувати. Обсяги закупівлі 

розміщення реклами є незалежними величинами, оптимальні значення яких 

необхідно знайти.  Значення цін розміщень реклами у кожному каналі та 

періоді та величина прибутку від продажу у кожному періоді є  заданими. 

Параметри моделі моделюються як стохастичні значення, отже, під час 

розрахунків до моделі включаються їх оцінки, що розраховуються на основі 

висунутої гіпотези про можливі сценарії розвитку середовища, що визначає 

ефекти і, відповідно, значення параметрів, котрі описують ці ефекти та 

ймовірності настання кожного зі сценаріїв. 

Вводиться поняття акумульованого прибутку від продажів, згенерованих 

рекламною діяльністю, тобто сумарного отриманого прибутку від реалізації 

продукції у періодах до теперішнього за вирахуванням витрат на рекламу, 

зроблених у тих самих періодах. Фактично, це сума коштів, що може бути 

використана на рекламу у поточному періоді, за умови, що всі інші витрати 

були сплановані та закладені у собівартість, а виплата дивідендів не 

відбувається протягом горизонту планування рекламної кампанії. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2
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Висновки. У ході проведеного дослідження було визначено проблему 

оптимізації розподілу рекламного бюджету у ході планування рекламної 

діяльності підприємства. Досліджено природу впливу рекламної діяльності 

фірми на продажі та процес прийняття споживачами рішень про покупку, 

зокрема визначено та потім враховано в побудованій економіко-математичній 

оптимізаційній моделі ефекти насичення інформаційного поля рекламою, ефект 

спадної віддачі від масштабу експансії розміщень рекламного повідомлення, та 

ефект збереження ефекту від реклами.  

Побудована модель також враховує ймовірнісний характер умов, що 

визначають відгук продажів на рекламну діяльність. Так, в моделі 

запропонований сценарний підхід до врахування невизначеності. Пропонується 

визначення сценаріїв розвитку середовища у майбутньому і, відповідно, 

значень параметрів моделі за кожного сценарію а також ймовірність їх 

настання. Проведена перевірка на адекватність побудованої економіко-

математичної моделі на основі даних про реальну рекламну кампанію. Оцінено 

потенційну ефективність від застосування алгоритму оптимального розподілу 

рекламного бюджету у часі та просторі, що вимірюється у збільшенні прибутку 

від продажів за використання плану, отриманого оптимізаційною моделлю 

 Розроблено спеціальний програмний пакет, що автоматизує застосування 

отриманої економіко-математичної моделі та дозволяє використовувати 

результати роботи на практиці.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВЧОГО  

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У сучасних умовах роль споживчого кредиту значно зростає. Споживче 

кредитування - найбільш популярний продукт на ринку банківських послуг і на 

сьогоднішній день є одним з найпоширеніших видів банківських операцій у 

більшості розвинених країнах світу. Воно здійснює безпосередній вплив на 

соціально-економічний розвиток країн, забезпечує зростання не лише 

банківської системи, а й усієї економіки в цілому. На жаль, сучасному стану 

споживчого кредитування притаманні й негативні риси, як досить повільний 

темп зростання обсягів кредитування, зменшення їх частки у загальній сумі 

кредитів та постійне зростання їх вартості.  

За даними грошово-кредитної статистики Національного банку України 

(рис.1), у період 2006-2008 рр. спостерігалося стрімке зростання темпів 

кредитування банківськими установами населення в 3,4 рази. 

 
Рис. 1 Обсяги банківських кредитів, наданих домашнім 

 господарствам України в 2006– 9 міс. 2017 рр. 

Побудовано автором за даними [1]. 

Частка споживчих кредитів при цьому на кінець 2008 р. становила 66,34%. 

Збільшення обсягу кредитування відбулося переважно за рахунок збільшення 

обсягу наданих споживчих кредитів (у тому числі автокредитів), питома вага 

яких становила близько 60–70% від загального обсягу. Починаючи з 2009 р., 

спостерігається спад обсягів наданих споживчих кредитів – за 2009 р. це 

зменшення становило близько 26%. Незважаючи на це, частка споживчих 

кредитів у загальному обсязі банківських кредитів домогосподарств залишалась 
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відносно стабільною – у середньому 63% за досліджуваний період. У 2011-

2014 рр. на ринку споживчих кредитів активно розвивався лише сегмент 

дрібних кредитів – це готівкові кредити, кредитні карти та кредити на споживчі 

товари. У 2013-2014 рр. ринок кредитування фізичних осіб почав поступово 

відновлюватися. Про це свідчить активізація обсягів кредитування 

банківськими установами фізичних осіб в 1,1 рази, з 187629 млн. грн. у 2012 р. 

до 211215 млн. грн. у 2014 р. Сегмент споживчих позик знову став лідером 

ринку кредитування фізичних осіб: обсяг кредитів зріс, попри зменшення в 

кінці 2012 р., число програм кредитування збільшилася. При цьому 

позичальники переорієнтувалися на позики строком не більше року. 

Попри негативні тенденції, що проявляють себе, перш за все, на тлі 

фінансово-економічної та політичної кризи, споживче кредитування в Україні 

перебуває на шляху поступового відновлення, дедалі більшою стає кількість 

кредитних продуктів які пропонують банки та зростає попит на них серед 

населення. Щоб уникнути негативних явищ і не потрапити до фінансової 

пастки, при виборі споживчого кредиту, необхідно ретельно вивчити та оцінити 

власні можливості, розрахувати свій бюджет і подивитися, чи дасть він змогу 

здійснювати щомісячні погашення кредитної позики, адже несвоєчасна виплата 

кредитних коштів несе для позичальника досить великі неприємності у вигляді 

штрафних санкцій, а іноді й притягнення до кримінальної відповідальності. 

На основі щоквартальних даних обсягу споживчого кредитування в 

Україні за період 2006-3 квартал 2017 р. було побудовано комбінований 

прогноз на 4 квартал 2017 р. на основі методів експоненційного згладжування 

та Холта-Уінтерса. Важливе значення для прогнозування має виконання вимог 

до початкової інформації. Для виявлення аномальних рівнів часових рядів 

використано метод Ірвіна [2], встановлено, що аномальних значень в 

досліджуваному часовому ряді не спостерігається. 

Перевірка гіпотези існування тенденції часового ряду становить важливий 

етап його дослідження, адже не завжди в ньому може простежуватися 

присутність тренду. Аналіз моделей тренду досліджуваного часового ряду 

дозволив визначити, що тренд відповідає параболічній моделі (у якості 

критеріїв вибору були обрані найменша сума квадратів помилок серед усіх 

досліджуваних моделей, а також середня абсолютна помилка прогнозу у 

відсотках (MAPE), яка склала 9,02%, що відповідає високій точності прогнозу). 

Перевірку гіпотези про відповідність моделі тренду виконано за критерієм 

«висхідних і низхідних» серій. Отже, прогнозне значення обсягу споживчого 

кредитування в Україні на 4 квартал 2017 р. становить 112619,8 млн. грн., тобто 

простежується позитивна тенденція до збільшення обсягів кредитування населення. 

Варто зазначити, що Закон України від 15 листопада 2016 р. № 1734-VIII 

«Про споживче кредитування» [3], який діє з 10.06.2017 р., істотно розширює 

права позичальників і покладає додаткові обов'язки на кредиторів. Закон також 

передбачає ряд революційних змін, наприклад, дозволяє укладати договори в 

електронному вигляді. Це дозволить знизити вартість кредитних ресурсів та 

забезпечить населення доступним фінансуванням.  
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ 

 

Сучасний світ постійно розвивається, впроваджуються новітні технології, 

які допомагають людям швидко адаптуватися до інформаційного середовища. 

Процес інформатизації торкнувся і сфери контролю знань. Тести вже давно є 

невід’ємною частиною навчального процесу, оскільки надають можливість 

швидкого і різноманітного опитування великої кількості людей. Також для 

сучасного світу звичайним є тестування на комп’ютері.  

За умов збільшення навантаження на викладача, інтенсифікації роботи 

 студента, зокрема і самостійної, прагнення забезпечити об’єктивність 

оцінювання, проміжного та підсумкового модульного контролю призводить до 

збільшення ролі тестування. На сьогодні тестування в системі освіти 

знаходиться в стані постійного вдосконалення і періодичних змін 

напрацьованих і широко апробованих методик. 

Із розвитком комп’ютеризації та початком автоматизації процесів почали 

з’являтися і електронні системи тестування. Новим поштовхом стало 

впровадження веб-технологій та дистанційне тестування. Система тестування є 

комплексним рішенням, що автоматизує процес тестування, пришвидшує 

роботу викладача, дозволяє йому проводити ретельний аналіз успішності. У 

Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного 

торговельно-економічного університету використовуються дві системи 

тестування Test Pro та Moodle. Система Test Pro використовується локально. 

Система Moodle використовується для дистанційного навчання та включає 

можливості тестового контролю знань. 
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Для реалізації проекту були враховані особливості наявних систем 

тестування. Досліджено використання кафедрою систем Test Pro та Moodle, їх 

переваг та недоліків. Ці системи мають такі недоліки: слабкий захист файлів із 

тестами та результатами у системі Test Pro; відсутність автоматичного 

вивантаження результатів в один файл або базу даних у системі Test Proж; 

робота системи Test Pro тільки локально, а Moodle лише із використанням 

мережі Інтернет; відсутність єдиної бази із результатами проведених тестових 

контролів. Зважаючи на вказані недоліки була сформована потреба розробки 

нової системи тестового контролю знань.  

Для розробки системи використані технології: JavaScript, Node.js, Electron, 

JSON, MySQL, Microsoft Access.   

Вигляд головної сторінки програми, де виконується тестування та вивід 

результатів, рис 1.1. 

 
Рис. 1.1. Вигляд програми у якості HTML сторінки 

 

Також, для роботи системи та зберігання інформації розроблене база даних  

MySQL, для полегшення роботи із програмою розроблена база , Microsoft 

Access. У роботі були досягнуті такі цілі:  

– постановка задачі створення інформаційної системи тестування,  

– аналіз наявних на ринку систем тестування, вибір технологій для 

реалізації поставлених задач, 

– розробка додатку у середовищі Electron,  

– розробка бази даних у середовищі MySQL Workbrench, 

– захист інформації в інформаційній системі, встановлення MySQL,  

– розробка бази даних Microsoft Access,  

– дослідження концепції відкритих даних та формату JSON,  

– визначення критеріїв якості тестів. 

 Розроблена інформаційна система використовує файли json для 

підключення тестів та формує файли у такому ж форматі із результатами 

тестування. В інформаційну систему включено сервер бази даних MySQL та  

пов’язану із нею базу Microsoft Access для полегшення заповнення початковою 

інформацією, розділення серверної частини та додаткового захисту. 
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Роботу інформаційної системи апробовано на базі кафедри економічної 

кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-

економічного інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету. У порівнянні із наявними в інституті системами тестування Test 

Pro та Moodle має такі переваги:  

1. Поєднання у розробленій програмі настільного варіанту та можливості 

тестування за допомогою мережі Інтернет. 

2. Кращий захист файлів із тестами, завдяки використанню формату JSON 

і можливості розділити місце знаходження системи і файлів завдань. 

3. Збереження даних авторизації користувачів у базі даних. 

4. Системні повідомлення про некоректність та невідповідність введених 

користувачем даних. 

5. Автоматичне завантаження результатів тестування до бази даних, що 

дає змогу проводити аналіз успішності та прогнозувати результати, збирати 

статистичну інформацію. 

6. Відповідність JSON концепції відкритих даних. 

7. Наявність додатку Microsoft Access для полегшення роботи із базою 

даних, як складової пакету Microsoft Office. 

8. Гнучкість використаних технологій дає змогу вносити зміну в програму 

та розширювати функціонал. 

Отже, розроблена система задовольняє потреби кафедри економічної 

кібернетики та міжнародних економічних відносин ЧТЕІ КНТЕУ у новій 

системі тестового контролю знань, має можливості для подальшого 

розширення та включення нових функцій. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

ЕНЕРГООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У роботі розглянуто заходи енергозбереження та аналіз їх ефективності на 

підприємстві. Енергозбереження на підприємстві є однією з найактуальніших 

проблем. Енергоресурси постійно зростають в ціні і в той же час попит на них 

зростає. У загальній сумі витрат будь-якого підприємства витрати на паливо 

часто перевищують всі інші.  Ресурсо- та енергозбереження – проблема 

багатогранна і дуже нагальна. Для підприємств вона більш ніж актуальна, 

оскільки енергоресурси є одним з основних джерел життєзабезпечення будь-

якого господарського об’єкта [3]. 

Метою тези є аналіз ефективності енергоощадної системи підприємства. 

Розробка економічно обґрунтованих енергозберігаючих заходів, спрямованих 

на підвищення ефективності використання енергоресурсів. 

Запропонована методика оцінювання ефективності функціонування 

механізму енергозбереження підприємства. Вона дозволить об’єктивно та 

комплексно проаналізувати ефективність енергозбереження з врахуванням 

специфіки діяльності підприємства. 

Енергозберігаючі заходи здатні звести до мінімуму непотрібні втрати 

енергії, що сьогодні є одним з пріоритетних напрямків не тільки на державному 

рівні, а й на рівні кожного окремо взятого підприємства. Це пов'язано з 

дефіцитом основних енергоресурсів, зростаючою вартістю їх видобутку, а 

також з глобальними екологічними проблемами. Впровадження 

енергозберігаючих технологій в господарську діяльність підприємств є одним з 

важливих кроків у вирішенні багатьох екологічних проблем - зміни клімату, 

забруднення атмосфери, виснаження копалин ресурсів та інше [1].  

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. 

Витрати на тонну умовного палива, отримані за рахунок енергозбереження в 
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декілька разів менші за витрати на його закупівлю. Тому, підвищення 

енергоефективності та енергозбереження стає дійсно стратегічною лінією 

розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу 

перспективу.Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в структурно-

технологічній перебудові економіки регіону і подальшому удосконаленні 

адміністративних та економічних механізмів, що сприяють підвищенню 

енергоефективності та енергозбереження [5]. 

Енергетика України значною мірою базується на імпорті енергетичної 

сировини – нафти, газу, бензину – ціна на яку постійно зростає і ця тенденція 

буде посилюватися з року в рік, оскільки видобуток викопних джерел енергії 

скорочується, і в найближчій перспективі запаси цих енергоносіїв будуть 

вичерпані. Підвищити енергетичну безпеку можна завдяки використанню 

відновлюваних джерел енергії. На сьогодні їх частка є незначною, проте 

спостерігається широке їх впровадження в багатьох країнах світу. Специфіка 

наявного ресурсного потенціалу окремої держави є визначальною у розвитку 

відновлюваних джерел енергії. Для України поширення їх використання в 

загальному енергобалансі із одночасним впровадженням енергозберігаючих 

технологій сприятиме не тільки підвищенню енергозабезпечення, але й 

покращенню екологічних параметрів суспільства [2]. 

Умовно, сучасні енергозберігаючі заходи можна поділити на кілька видів, 

залежно від сфер вживання: 

- енергозберігаючі заходи на виробництві; 

- енергозберігаючі заходи у транспорті; 

- енергозберігаючі заходи індивідуального споживання; 

- енергозберігаючі заходи загального споживання. 

Основні напрями і способи енергозбереження: 

- економія електричної енергії (освітлення, електропривод, електрообігрів 

та електроплити, холодильні установки та кондиціонери, споживання 

побутових і промислових пристроїв, зниження втрат в електромережі); 

- економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем 

теплопостачання); 

- економія води (водозабір, споживання у побуті та на виробництві, 

зниження втрат і підвищення ефективності систем водопостачання); 

- економія газу (споживання в побуті та на виробництві, зниження втрат і 

підвищення ефективності систем газопостачання); 

- економія палива (зниження споживання в двигунах внутрішнього 

згоряння, альтернативні види та гібридні системи, зниження втрат і підвищення 

ефективності виробництва електричної та теплової енергії) [4]. 

Запропонована методика оцінювання ефективності функціонування 

механізму енергозбереження підприємств дозволять об’єктивно та комплексно 

проаналізувати ефективність енергозбереження з врахування специфіки 

діяльності підприємств та виявити резерви його удосконалення. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ У ВИПАДКУ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ 

 

Тіньова економіка в Україні є однією з найбільших перешкод розвитку 

конкурентоспроможності країни, зростання соціальних стандартів життя 

населення та інтеграції в європейське співтовариство. Вона є відображенням 

активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості органів 

державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та 

фізичних осіб. 

Можна виділити теоретичний та прикладний підходи до вивчення тіньової 

економіки. За теоретичного підходу тіньова економіка розглядається як складна 

економічна категорія, що відображає складну систему соціально- економічних 

відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

матеріальних благ і послуг. За прикладного підходу вивчення тіньової 

економіки полягає через види тіньової діяльності та дії щодо її виміру. 

За методологічною ознакою виділяють такі підходи дослідження тіньової 

економіки [1]: соціологічний, правовий, кібернетичний, економічний.  

Відповідно до економіко-статистичного підходу тіньову економічну 

діяльність описують як сукупність приховуваних від державних органів 

управління та контролю економічних відносин між господарюючими 

суб’єктами у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання 

економічних благ та підприємницьких здібностей [2]. 
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Враховуючи всі фактори, можна сформулювати такі пріоритетні напрямки 

детінізації економіки: 

1. Оптимізація структури української економіки. 

2. Визнання малого та середнього бізнесу пріоритетним напрямком 

розвитку української економіки. 

3. Модернізація та забезпечення соціальних стандартів. 

4. Ключовим пріоритетом для влади має стати рівень життя кожного 

українського громадянина. 

5. Стимулювання інвестиційних процесів. 

6. Реформування державного інституційного середовища. 

7. Забезпечення ефективного розподілу бюджетних коштів та контроль за 

виконанням бюджетних зобов’язань. 

Результaтом функціонувaння тіньової економіки є спотворення 

стaтистичних покaзників діяльності суб’єктів господaрювaння тa держaви в 

цілому, тому створення системи прийняття економічних рішень нa тaкому 

інформaційному зaбезпеченні є склaдною нaуковою проблемою. 

Величезний мaсив інформaції про господaрську діяльність, політичну 

поведінку і соціaльні тенденції знaходить своє відобрaження у кількісних 

соціaльно-економічних покaзникaх. В свою чергу, соціaльно-економічні явищa 

описується aгреговaними покaзникaми, які використовуються для aнaлізу тa 

проведення соціaльно-економічної політики, для нaукових досліджень тощо. У 

склaдних соціaльно-економічних системaх стaтистичні покaзники є одним з 

нaйвaжливіших інформaційних підґрунть для прийняття рішень домaшніми 

господaрствaми, привaтними підприємствaми  тa держaвою. 

Тіньовa економікa є спотвореним інформaційним зaбезпеченням системи 

прийняття економічних рішень, оскільки є причиною отримaння непрaвдивих 

тa викривлених соціaльно-економічних покaзників, які в подaльшому 

супроводжувaтимуться помилковими діями як з боку уряду, тaк і з боку 

громaдян. 

Нами було складено модель функціонувaння тіньової економіки, 

пов’язaну з тaк звaною ―економічною структурою суспільствa‖, під якою 

розуміється розподіл громaдян, їх сімей тощо зa ліквідними нaгромaдженнями 

у грошaх і цінних пaперaх, що швидко конвертуються у гроші. У цьому 

випaдку розглянемо aгреговaну економіку, якa виробляє єдиний aгреговaний 

суспільний продукт, до якого мaє безпосередній стосунок тa суспільнa групa 

людей, якa володіє зaсобaми виробництвa й оргaнізовує його, тa суспільнa 

групa людей, якa своєю прaцею виробляє aгреговaний продукт. 

Перейдемо до формування основних співвідношень моделі. Швидкість 

зміни заощаджень робітників пропорційна різниці між їх загальним доходом, 

складеним із легальної та тіньової зарплат, зменшених на величини податків 

на дохід, та загальними витратами, складеними із видатків на споживання 

легальної і тіньової продукції, тобто 
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Очевидно, рівняння (2) можна записати у вигляді 
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Динаміка заощаджень власників залежить від різниці між їх сумарними 

доходами від збуту легальної та тіньової продукції, зменшеними на величини 

відповідних податків на дохід, та сумарними видатками на зарплату 

робітників, виробничі потреби та оподаткування у секторах L  і S : 
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Не тільки заощадження 
1

x , 
2

x , але й ціни 
1

p , 
S

p  є динамічними змінними. 

Швидкість зміни ціни легальної продукції пропорційна різниці між загальним 

попитом і загальною пропозицією цієї продукції на ринку, тому рівняння для 

ціни 
L

p  має вигляд: 
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де Lv коефіцієнт інерційності легального ринку. 

Аналогічно швидкість зміни ціни тіньової продукції пропорційна різниці 

між загальним попитом і загальною пропозицією тіньової продукції на ринку, 

тобто  
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де 
S

v  - коефіцієнт інерційності тіньового ринку. 

Доповнивши систему диференціальних рівнянь (2) - (5) початковими 

умовами (умовами Коші), наприклад у момент 0t , тобто умовами 

               000

22

0

1
0,0,0,0

SSLLt
ppppxxxx                              (5) 

одержимо співвідношення (1) - (5), які формалізують у системі 

економічних показників  
SL

ppxx ,,,
21

 модель економіки у випадку 

функціонування тіньового сектора. 

При застосуванні економіко-математичних методів і моделей у практиці 

прийняття рішень та створенні програмних інструментальних засобів 

експериментального дослідження моделей функціонування легальної та 

тіньової складових економіки особливого значення набуває проблема 

інформаційного забезпечення. Проблема інформаційного забезпечення виникає 

зокрема і за умов недостовірності та спотворення інформації, що спричинені 
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існуванням тіньової економіки. 

Побудовані економіко-математичні моделі описують складний процес 

функціонування легальної та тіньової економік і включають значну кількість 

факторів впливу. Знаходження аналітичних розв’язків для розробленого 

комплексу моделей є трудомістким процесом і не дозволяє належним чином 

оцінити вплив кожного з параметрів моделі, що ускладнює процес прийняття 

рішень. Вирішити проблему прийняття рішення для побудованих математичних 

моделей економіки можна за допомогою. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ  

КОНСОЛІДАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
 

Останній етап розвитку цивілізації пов'язаний з  появою персонального 

комп'ютера, бурхливим розвитком інформаційних технологій та наростанням 

потоків інформації. Це стало однією з передумов переходу від індустріального 

суспільства до інформаційного суспільства [3]. Однією з проблем сучасного 

інформаційного суспільства є пошук ефективних методів обробки наростаючих 

потоків інформації. Одним з таких методів є консолідація даних, яка передбачає 

фільтрування інформаційних потоків та виокремлення релевантних даних, 

найбільш придатних для прийняття управлінських рішень [2,4].  

Нехай в систему поступає інформація у вигляді багатовимірного часового 

ряду. Ставиться задача виділити невелику кількість незалежних компонент 

багатовимірного часового ряду, яка містить максимальну кількість інформації 

про вхідний потік. Ключовою проблемою є питання про кількість незалежних 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

108 

компонентів D (розмірність потоку). Для вирішення цього питання зазвичай 

використовують метод головних компонент, також відомий як дискретне 

перетворення Карунена-Лоева [5-6]. Опишемо даний підхід до оцінювання 

розмірності інформаційного потоку. 

Нехай вхідний потік має вигляд матриці   mjniyY ij ,1;,1,  . Матрицю 

стандартизованих вхідних даних X отримують з матриці вхідних даних Y, 

використовуючи співвідношення: 

mjni
s

yy
x

j

jij

ij ,1;,1, 


 .                                        (1) 

Тут 
ijy - елемент матриці вхідних даних, 

jy - середнє значення для j -го 

фактора, 
js - стандартне відхилення для j -го фактора. Для отриманої матриці 

X  побудуємо кореляційну матрицю R  розміром m x m: 

 1/  nXXR T .                                               (2) 

Тут TX - матриця, транспонована до матриці, отриманої, в результаті 

перетворення (1). Визначимо власні значення кореляційної матриці R m ,...,, 21  

та відсортуємо їх за спаданням. Кожному з власних значень відповідає власний 

вектор 
ja , який можна визначити із співвідношення: 

jjj aRa  .                                               (3) 

Власні вектори 
ja  є одиничними та взаємно ортогональними, тобто 

утворюють базис m-вимірного векторного простору. Напрямок першого 

власного вектора відповідає напряму максимальної дисперсії вхідних факторів 

у m-вимірному просторі. Співвідношення 
j

jj  / характеризує пропорційний 

внесок кожного з власних векторів у загальну варіацію вхідних змінних X. 

Оскільки власні вектори взаємно ортогональні, і виконується співвідношення 

m
j

j  , сума всіх внесків дорівнює одиниці. Як правило, сума внесків 

декількох перших векторів буде достатньо близькою до одиниці. Кількість цих 

векторів приймають за розмірність інформаційного потоку D. 

Для демонстрації, описаної вище методики ми опрацювали поквартальні 

статистичні дані, які описують роботу підприємства «Комунальне Рівненське 

ШЕУ автомобільних доріг». При цьому використані наступні позначення: НМА 

– нематеріальні активи, ОЗ – основні засоби, НОА – необоротні активи, ОА – 

оборотні активи, Б – загальний баланс активів, ВК – власний капітал, ПЗ – 

чистий прибуток, ЗЛ – коефіцієнт загальної ліквідності, ФНЗ – коефіцієнт 

фінансової незалежності. Власні значення кореляційної матриці, розраховані із 

застосуванням програмного пакету Matlab, представлені на рис. 1. Вклад 

першої головної компоненти  у загальну дисперсію всіх вхідних 

показників становить 5.34/8 = 66,7%; вклад другої головної компоненти 

становить 19.5%; вклад третьої головної компоненти 

становить 9.8%. Таким чином, внесок перших трьох компонент у 
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загальну варіацію вхідних факторів становить 96%. Отже значення 3D  можна 

прийняти за значення розмірності потоку вхідних показників [1]. 

 
Рис. 1. Власні значення кореляційної матриці 

Дуже поширеним методом скорочення розмірності вхідного потоку є 

метод головних компонент. Стратегія стискування інформації у цьому методі 

ґрунтується на побудові лінійно трансформованих змінних з великою 

дисперсією (високим інформаційним вмістом) і представленні вхідного потоку 

тільки цими трансформантами. При цьому відбувається заміна вхідних змінних 

mxxx ,...,, 21  на нові змінні mFFF ,...,, 21  (головні компоненти), які між собою є 

попарно некорельованими та впорядкованими у порядку спадання їх дисперсій 

[9]. Декілька перших власних векторів, які вносять максимальний вклад у 

загальну дисперсію утворюють інформаційну основу потоку. 

Визначаємо головні компоненти 
jZ  вхідного потоку за співвідношенням 

mjaXZ jj ,1,  .                                       (4) 

          Розраховуємо матрицю проекцій за співвідношенням 

ZXP T  .                                                (5) 

Для полегшення трактування економічного змісту головних компонент 

обчислюють коефіцієнти кореляції кожної головної компоненти з вхідними 

факторами jx . Для цього використовують наступне співвідношення 





m

i

ijjjj PPR
1

2/ .                                    (6) 

Тут jR - вектор-стовпець матриці кореляцій між головними компонентами 

та вхідними факторами. Коефіцієнти кореляції головних компонент з вхідними 

факторами утворюють так звану матрицю факторних навантажень. Аналіз 

матриці дозволяє визначити консолідований вплив вхідних факторів, 

виражений у головних факторах. У нашому випадку перші три головних 

компоненти описують 96% варіації всіх вхідних змінних. 

Зручність використання головних компонент полягає у спрощенні 

моделювання з їх участю. Це пояснюється відсутністю кореляції між головними 

компонентами. В якості прикладу ми розглянули модель лінійної множинної 
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регресії, яка описує залежність вхідного фактора ЗЛ від перших трьох головних 

компонент. Модель має вигляд 

ЗЛ = -0.207 -  0.271*ГК1 + 0.104*ГК2 + 0.487*ГК3.                     (7) 

                        (0.141)  (0.063)           (0.117)          (0.164)       

Коефіцієнт детермінації моделі (7) R
2
 = 0.702. Модель є адекватною за 

критерієм Фішера, оскільки F = 9.41 > Fkp = 3.49. Таким чином, поведінка 

змінної ЗЛ в основному визначається впливом перших трьох головних 

компонент, які описують 70% варіації всіх вхідних змінних. Побудова подібної 

моделі з використанням початкових вхідних факторів зайняла б більше часу і 

зусиль, оскільки потребувала б перебору та аналізу багатьох варіантів моделей 

з різними незалежними факторами. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ. ПРОБЛЕМИ  

ЕКОНОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки України зростає 

роль своєчасного та якісного аналізу діяльності сільськогосподарських 

підприємств, яка значною мірою залежить від того, наскільки достовірно вони 

можуть передбачити перспективи свого розвитку на майбутнє. Ефективним 

інструментом такого аналізу є економетричні методи та моделі. Економетрія 

базується на вивченні взаємодії різних економічних процесів і показників та 

відображення цієї взаємодії у формалізованому виді й побудові моделей. 

Застосування економетричних моделей в умовах ринкової економіки дає 

можливість підвищити ефективність виробничих потужностей, продуктивність 

праці та знизити собівартість продукції. 
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Будь-яка виробнича система характеризується залежністю між кількістю 

виробленої в ній продукції та спожитими для цього ресурсами. Причому певні 

показники цієї залежності мають деякі випадкові коливання. Залежність між 

ними, формалізовану у відповідний спосіб у вигляді регресійного рівняння, 

називають виробничою функцією.  

Якщо виробнича функція відома, то за кількістю спожитих системою 

ресурсів можна передбачити кількість виробленої продукції і, навпаки.  

Виробнича функція - це економетрична модель, яка кількісно описує 

зв'язок основних результативних показників виробничо-господарської 

діяльності з факторами, що визначають ці показники [1]. 

Зазначена модель була побудована на підставі статистичних даних ПСП 

«Чапаєвське» Березанського району за 2007-2016 рр. 

Індетифікуємо змінні економетричної моделі: 

P  – вектор валової продукції в поточних цінах (залежна змінна); 

K – вектор витрат виробництва (незалежна змінна); 

L – вектор середньорічної чисельності працівників (незалежна змінна). 

Аналізуємо дані за допомогою регресійного аналізу Microsoft Excel 2010, 

який полягає в підборі графіка для набору спостережень за допомогою методу 

найменших квадратів. Регресія використовується для аналізу дії на окрему 

залежні змінну значень одній або більш незалежних змінних. 

У даному випадку R-квадрат (0,9642) близький до 1, що говорить про 

високу якість підгонки даної моделі, тобто регресія добре описує залежність 

між тим що пояснюють і залежною змінною.  

Оскільки F = 94,20958 більше табличного значення критерію Фішера 

F0,05;2;7 = 4,74, то з заданою ймовірністю р = 0,95 економетричну модель можна 

вважати адекватною фактичним даним, та її можна застосовувати для аналізу 

господарської діяльності підприємства. 

В результаті отримаємо нелінійну економетричну модель 
262234013660711395910 ,, LK,P̂   (1) 

З моделі (1) бачимо, що у ПСП «Чапаєвське» коефіцієнти еластичності 

валової продукції від витрат на виробництво та середньорічної чисельності 

працівників відповідно дорівнювали 1,137 та 0,262. Тобто, коли витрати на 

виробництво за незмінного значення середньорічної чисельності працівників 

збільшувались на 1%, валова продукція збільшувалась на 1,137%. Збільшення 

на 1 % середньорічної чисельності працівників, коли витрати виробництва 

залишаються незмінними спричиняє збільшення на 0,262% вихід валової 

продукції. Сума параметрів   399,1  свідчить про розширення масштабів 

сільськогосподарського підприємства. 

Однією із проблем економетричного моделювання є мультиколінеарність 

даних.  

Мультиколінеарність – це існування тісної лінійної залежності (сильної 

кореляції) між двома чи більше незалежними змінними моделі. Існує багато 
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методів визначення мультиколінеарності. Найбільш поширеним методом 

дослідження моделі на мультиколінеарність є метод Фаррара – Глобера.  

Застосування цього методу показало, що фактичне значення 2  - критерію 

(6,21106) більше табличного (0,0039), тому в масиві незалежних змінних існує 

мультиколінеарність, а саме між витратами виробництва і середньорічної 

чисельності працівників існує тісна лінійна залежність. 

Фонд оплати праці персоналу зайнятого в сільськогосподарському 

виробництві є складовою поточних витрат на виробництво 

сільськогосподарської продукції. Його розмір безпосередньо пов’язаний з 

чисельністю працівників і змінюється залежно від їх змін. 

Для уникнення мультиколінеарності, тобто усунення взаємозв’язку між 

фондами оплати праці і чисельності працівників з поточних витрат виключимо 

фонд оплати праці зайнятого персоналу, тобто замість поточних витрат візьмем 

матеріальні витрати на виробництво продукції. Виключив тим самим 

залежність між цими ознаками і побудуємо іншу економетричну модель. 

Проведені аналогічні розрахунки показують, що R-квадрат (0,9865) також 

близький до 1. Та оскільки F = 127,276135 більше табличного значення 

критерію Фішера F0,05;2;7 = 4,74, то з заданою ймовірністю р = 0,95 

економетричну модель можна вважати адекватною фактичним даним, та її 

можна застосовувати для аналізу господарської діяльності підприємства. 

В результаті отримаємо наступну нелінійну економетричну модель 
712269,0167663,1 LK022031,0P̂  . (2) 

Дві моделі є майже ідентичними, проте друга приведена модель є більш 

точною, оскільки множинний R другої моделі (0,9865) є більшим ніж 

множинний R першої моделі (0,9819), що говорить про тісний зв’язок між 

залежною змінною та незалежними факторами, існує лінійна залежність. 

Проведені розрахунки показали нам, що виробнича функція Кобба-Дугласа 

є однією із найважливіших концепцій. Вона описує зв’язок між вкладеними 

факторами і отриманим результатом. На відміну від простих лінійних моделей, 

які підходять тільки для опису короткого періоду життєдіяльності 

підприємства, вона може використовуватися для довгострокового планування. 

Досліджувані дві економетричні моделі виявились адекватними фактичним 

даним, отже їх можна використовувати для економічного аналізу та 

прогнозування. Друга економетрична модель є більш точною, ніж перша, так як 

було зменшено зв’язок між витратами на виробництво і середньорічної 

чисельності працівників, де в даної моделі були приведені матеріальні витрати. 

Дані дві економетричні моделі виявились з мультиколінеарністю, яку усунути 

із-за вагомості факторів моделі не можна.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ СТРАХОВИХ  

ПРОДУКТІВ В ПРОЦЕДУРІ КРЕДИТУВАННЯ 

 

Банківська діяльність характеризується ризиковим характером, що може 

спричинити негативний вплив як на діяльність фізичних, юридичних осіб, так і 

на суспільство в цілому. Ризики, які притаманні діяльності банків, можуть 

викликати банкрутство окремих установ та системну кризу у банківському 

секторі країни. Вітчизняний та закордонний досвід банківського менеджменту 

свідчить, що на етапі розробки банківської стратегії та її реалізації важливо 

врахувати існуючий та потенційні ризики банку та запропонувати засоби їх 

мінімізації. Найбільш поширеним засобом мінімізації банківських ризиків є 

страхування, яке здійснюють ліцензовані страхові компанії.  

Проблеми функціонування страхового ринку України висвітлюються у 

працях О.М. Музики, В.П. Онищенко, В.Л. Позднякової, А.А. Супрун, Н.Ю. 

Якимчук. 

Система корпоративного кредитування банківськими установами 

безпосередньо потребує супутні страхові послуги, які забезпечують 

корпоративне резервування та покриття можливих збитків від кредитних 

операцій, або інших подіях пов’язаних із забезпеченням [5].  

Функціонуванню кожного банку притаманний фінансовий ризик. 

Фінансовий ризик банку містить ряд компонентів, основними з яких є: ризики 

за банківськими операціями; операційний ризик; ризик власної ліквідності 

банку [3].  

Найбільш значущим ризиком для стійкої роботи банківського сектора 

України залишається кредитний ризик. Безумовно, основну частину 

проблемних активів займають прострочені і пролонговані кредити юридичних і 

фізичних осіб. Це означає, що небезпечний для банків на сьогоднішній день 

ризик це втрати фінансової стійкості позичальника.  Банки динамічно 

розвиваються в плані впровадження сучасних методик оцінки 

кредитоспроможності  [4]. 

Суть численних програм страхування позичальників, пропонованих 

сьогодні страховиками, зводиться до наступного. Страхова компанія 

зобов'язується в разі настання смерті або інвалідності позичальника від 

нещасного випадку або хвороби, що сталися в період дії договору страхування, 

виплатити банку заборгованість по кредиту.  

Також важливим питанням є страхування застави по кредиту, що на 

сьогоднішній день входить в універсальний пакет послуг практично всіх 

страховиків. Це що стосується страхування окремих компонентів, що входять 

до складу кредитного ризику [2]. 
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При страхуванні банківських кредитів найпоширенішим є страхування 

ризику непогашення кредиту. Об'єктом, що підлягає страхуванню, по даному 

виду є відповідальність усіх чи окремих позичальників (фізичних або 

юридичних осіб) перед банком за своєчасне і повне погашення кредитів і 

відсотків за користування кредитами протягом терміну, встановленого в 

договорі страхування. Страхувальник знаходиться перед вибором: страхувати 

суму виданого кредиту з відсотками або ж тільки суми основного боргу; 

страхувати відповідальність усіх позичальників, яким раніше були видані 

кредити, або відповідальність кожного окремо. Як правило, в сучасних умовах 

доцільно страхувати всю суму кредиту з відсотками по кожному позичальнику 

окремо 

Найбільш істотним моментом у страхуванні є розмір відповідальності, що 

приймається страховиком, і порядок відшкодування збитків. 

При страхуванні ризику непогашення кредиту можливий варіант прийому 

на страхування 100% суми кредиту без урахування процентних платежів. Дуже 

часто страховики, навпаки, виплачують страхувальнику відшкодування в 

розмірі від 50% до 90% позики з відсотками по ній. 

Для оптимізації прибутку банку можна використати бінарну економіко-

математичну модель, за допомогою якої можна приймати рішення щодо того, 

який кредит можна видавати, а за яким кредитом ризик надто високий і краще 

дати відмову позичальнику у видачі кредиту [1]. 

Економіко-математична модель (1) – (5): 

 
Модель враховує не лише кредити, на які нараховано відсоткову ставку і 

аналізує ризики за ними, крім цього модель розглядає можливість кредитів з 

видами страхування під різні відсотки та з можливим першим внеском. 

 

 

 

 
Визначимо позначення даної моделі: 

i – індекс кредиту, і =  ; 

 – сума процентів за увесь період i –го кредиту; 

 – тіло i –го кредиту; 

 – операційні витрати i –го кредиту; 

 – сума закладена в кошторис для забезпечення всіх кредитів; 
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 – маржа при втіленні i –го депозиту як кредиту; 

 – сумарна сума коштів по депозитних рахунках, які можна 

використовувати як залучені кошти при виданні кредиту; 

 – ймовірність настання ситуації непогашення позичальником  i –го 

кредиту, тобто ймовірність настання кредитного ризику; 

 -  

Перше обмеження щодо операційних витрат, вважається, що банк 

встановлює суму, яка використовується для оплати обслуговування кредиту. 

Друге обмеження служить певним балансом, яке забезпечує прибуток від 

виданого кредиту, тобто маржу (встановлений прибуток). 

Третє обмеження – це обмеження, яке встановлює межу на кількість 

ввиданих кредитів, вони повинні бути з наявних коштів; вважається, що банк 

користується для кредитування лише наявними депозитами. 

Перший внесок залежить від суми кредиту та терміну на нього та 

встановлюється банком самостійно. Частка відшкодування страховиком суми 

теж встановлюється індивідуально для кожного кредиту згідно умов 

встановлених між страховою фірмою та банком. Відсоток страхування життя 

позичальника прямопропорційно залежить від велечини ризика та суми. 

Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що при прийнятті 

рішення банк повинен враховувати багато нюансів: ризик, наявні кошти, 

ситуацію в країні, рівень інфляції та інше. Банк може використовувати різні 

оптимізаційні моделі та програмні забезпечення. 

Запропонована модель дозволить приймати рішення так, щоб видавати ті 

кредити, де маржа за кредитом є вищою, ніж операційні витрати; 

використовувати ті гроші, які є в наявності; також ризик, за якими належить 

ймовірності настання ризикової ситуації в проміжку від 0 до 1, при чому ніколи 

не враховуються межі. Дана модель є однією з найпростіших, так як існує 

багато варіантів її модифікації, наприклад, можна додати обмеження на 

виконання страхових зобов’язань компанією – страховиком чи додаткових умов 

щодо величини страхового внеску або частики страхування. 
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МОДЕЛІ Й МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ  

В ПРОЦЕСАХ ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ЖИТЛА:  

НАУКОВІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

 

Загальна постановка проблеми. Економічна кібернетика розглядає 

економіку, а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких 

відбуваються процеси регулювання й управління, що реалізовуються рухом і 

перетворенням інформації. 

Питанням використання моделей й методів економічної кібернетики в 

економічних процесах присвячені вивчені нами наукові праці Геєця В.М., 

Амітана В.Н., Амоші О.І., Вовка В.М., Артим-Дрогомирецької З.Б., Клебанової 

Т.С., Забродского В.А., Костіної Н.І., Вітлінського В.В., Пономаренка В.С., 

Кизима М.О. та ін. видатних науковців. 

Автори відзначають, що використання математичних методів у сфері 

управління розвитком житлової сфери економіки - найважливіший напрям 

удосконалення систем управління житловою політикою як на 

загальнодержавному, так й на регіональному рівнях. Математичні методи 

прискорюють проведення економічного аналізу, сприяють повнішому 

врахуванню впливу факторів на результати діяльності, підвищенню точності 

обчислень.  

Разом з тим прикладне використання моделей й методів економічної 

кібернетики у процесах відновлення міського житла не достатньо поширено.  

Такий факт встановлено нами у ході техніко-економічної практики на 

ремонтних житлово-експлуатаційних підприємствах нашого регіону, що й 

послужило причиною вибору теми цієї роботи та обумовлює її актуальність. 

Короткий виклад основного матеріалу дослідження. Дослідивши науково-

теоретичні засади використання моделей і методів економічної кібернетики в 

економічних процесах, ми встановили, що застосування моделей й методів 

економічної кібернетики вимагає:  
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- системного підходу до дослідження заданого об’єкта, врахування 

взаємозв'язків і відносин з іншими об'єктами (підприємствами, фірмами);  

- розробки математичних моделей, що відображають кількісні показники 

системної діяльності працівників організації, процесів, що відбуваються в 

складних системах, якими є підприємства;  

- вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління 

підприємством з використанням електронно-обчислювальної техніки. 

Нами розроблено соціально – економічні моделі економічної кібернетики в 

процесах відновлення міського житла. Сучасне місто являє собою «згусток» 

багатьох компонентів: населення, інфраструктури, нерухомості, робочих місць 

тощо. Населення мешкає на достатньо невеликій території, що породжує цілу 

низку явищ соціально-економічного характеру: ринок житла зі своїми 

закономірностями, проблеми ролі і меж відповідальності влади та місцевого 

самоврядування у задоволенні житлових проблем городян, моделі утримання та 

відновлення міського житлового фонду тощо. 

Масштаби житлового сектору міської і регіональной економіки 

характеризуються, принаймні, трьома основними показниками: 

- частка житлового фонду у вартості основних фондів або національного 

багатства; 

- частка витрат міського бюджету, пов’язана з житловим сектором; 

- частка житлових і житлово-комунальних витрат у бюджеті 

середньостатистичного домогосподарства. 

З погляду на це, взаємовідносини ринку житла та житлових послуг 

представлено авторською графічною моделлю. Запропонована графічна модель 

економічної кібернетики дозволяє «програвати» наслідки зміни кожного з 

параметрів, що впливають на стан ринку житла. 

У результаті проведених аналітичних досліджень існуючих підходів 

видатних вітчизняних і закордонних вчених до розгляду складу середовища 

механізму відновлення житлового фонду з урахуванням реальних економічних 

умов фінансового забезпечення виділені, систематизовані й математично 

формалізовані основні фактори середовища, які здійснюють вплив на 

забезпечення економічної результативності механізму відновлення житлового 

фонду засобами ефективної діяльності житлово-комунальних інфраструктур. 

У роботі запропоновано методологічний апарат економічної кібернетики в 

процесах відновлення міського житла та науково обґрунтовано його прикладне 

застосування в сучасних умовах. 

Нами поставлена і вирішена задача економіко-математичного 

моделювання доступності платежів домогосподарств у відновленні житла від 

обумовлюючих їх факторів. Для побудови багатофакторної економіко-

математичної моделі доступних для мешканців платежів на відновлення житла 

від обумовлюючих її факторів у ході спеціальних обстежень нами була зібрана 

інформація про 320 домогосподарств у різних районах м. Харкова і значення 

відповідних факторів. Для цього була розроблена анкета, де мешканцям було 

запропоновано визначити доступні для них щомісячні платежі на цільове 
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відновлення житлового фонду та в ході спеціальних обстежень встановлено 

відповідні значення факторів-аргументів за кожним спостереженням. 

З урахуванням специфіки механізму відновлення житлового фонду й основ 

формування складу середовища нами запропоновано формули для розрахунку 

соціально-економічних наслідків відновлення міського житлового фонду. 

Системний підхід до вирішення проблеми оптимізації системи 

функціонування міського житлового фонду вимагає не тільки необхідності 

оптимізації режимів за векторним критерієм, але й оптимізації системи відновлення 

міського житлового фонду, яка є основою і запорукою сталого розвитку 

продуктивних сил на регіональному рівні.  

На основі розробленої нами оптимізаційної моделі на прикладі окремих 

дільниць КП «Жилкомсервіс» м. Харкова визначена оптимальна структура 

розподілу навантаження на регіональні продуктивні сили в процесі відновлення 

міського житлового фонду. Виконані дослідження дають змогу визначити 

алгоритм приоритетних напрямів функціонування механізму відновлення 

житлового фонду і розробити методичні рекомендації з його прикладної 

реалізації. 

Висновки. На основі методів й моделей економічної кібернетики науково 

обґрунтовано, що державно-приватне партнерство у питаннях відновлення 

житлового фонду регіону повинне супроводжуватися використанням сучасних 

інформаційних ресурсів, а організаційно-економічні заходи враховувати 

обмеження на витрати регіональних продуктивних сил та соціально-економічні 

наслідки відновлення міського житлового фонду, що забезпечить належну 

якість відновлення житла та ефективність функціонування механізмів 

організаційно-економічного забезпечення розвитку процесів відновлення 

міського житлового фонду регіонів України. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕГІОНУ 

 

Сучасна політика охорони здоров’я ґрунтується на тому, що уряди країн 

несуть відповідальність за стан здоров’я населення, а не лише за стан та 

фінансування системи надання медичної допомоги, яка працює в країні. 

Політика охорони здоров’я слугує одним із способів легітимації влади і оперує 

нормативними (ціннісними) уявленнями про здоров’я, як бажаний рівень 

соціально-демографічних показників [1]. 

Як вказують експерти ВООЗ, здоров’я населення − це фактор 

довготривалого стійкого економічного зростання, підвищення національного 

доходу, що у свою чергу впливає і на соціальне благополуччя, сприяє 

безперервному економічному зростанню і зниженню рівня бідності. 

У Програмі економічних реформ на 2015-2020 рр. «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»[2] закладено основи 

розбудови якісно нової системи охорони здоров’я. Актуальність цього завдання 

відмічена міжнародними експертами, які визначають стан галузі в Україні як 

кризовий, що підтверджується незадовільними показниками діяльності 

системи, а також незадоволеністю населення країни станом медичної допомоги. 

Актуальність цієї реформи є вкрай високою, оскільки ця надзвичайно 

важлива сфера суспільного життя багато років поспіль потерпає від 

непослідовної соціально-економічної політики та, на відміну від інших галузей, 

все ще функціонує за застарілою, неефективною моделлю управління та 

фінансування. 

Існуючий стан справ в Україні доводить, що сьогодні наші лікарі 

зацікавлені у хворому пацієнті та в процесі лікування, а не одужанні. Отже, 

створення умов, за яких надавати неякісну медичну допомогу, стане 

економічно невигідно, має стати, нарешті, пріоритетом у роботі з розбудови 

української медицини. 

Нестабільність економічного розвитку України зумовлює певні труднощі в 

реалізації державної та регіональної соціальної політики, зокрема у сфері 

охорони здоров’я. Це приводить до формування негативних тенденцій стосовно 

показників захворюваності населення. В Україні складну медичну картину й 

демопопуляційну ситуацію визначають високий рівень захворюваності 

населення, швидкі темпи поширення соціально значущих хвороб, істотні 

регіональні диспропорції у рівні захворюваності населення [3]. 

Розглянемо етапи побудови та аналізу багатофакторної регресійної моделі 

показників системи охорони здоров’я регіону – на прикладі Хмельницької 

області. 
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Перший етап складається з вибору всіх можливих факторів, які впливають 

на процес або показник, що вивчається. На цьому етапі дослідник повинен 

глибоко зрозуміти сам економічний процес, розглянути його з 

макроекономічних та мікроекономічних позицій; виявити якомога більше 

факторів, які в конкретному випадку можуть справити суттєвий або 

несуттєвий вплив на його зміну. На цьому етапі можуть знадобитися поради 

практиків, які працюють у галузі або на фірмі, що вивчається, і т.ін. В таблиці 

1 представлені відібрані нами фактори для моделювання по Хмельницькій 

області. 

 

Таблиця 1 – Вихідні дані для моделі [4] 

Роки/ 

Показник

и 

Кількість лікарів 

усіх 

спеціальностей на 

10 тис. населення 

Капітальні інвестиції 

у галузь Охорона 

здоров'я та надання 

соціальної допомоги, 

тис. грн 

Кількість 

лікарняни

х закладів 

Динаміка 

середньомісячної 

заробітної плати у 

галузі Охорона 

здоров’я та надання 

соціальної допомоги 

 у х1 х2 х3 

2012 41,9 31907 77 2033 

2013 42,7 17871 56 2173 

2014 42,5 24609 55 2307 

2015 43 77780 57 2681 

2016 42,9 86323 57 3099 

 

В таблиці 2 представлена регресійна статистика. 

 

Таблиця 2 – Регресійна статистика 
Множинний R 0,97818154 

R-квадрат 0,956839126 

Нормований R-квадрат 0,827356504 

Стандартна похибка 0,181113954 

Спостереження 5 

 

Оцінка невідомих параметрів p ,...,, 10 здійснюється у лінійних регресійних 

моделях за методом найменших квадратів (таблиця 3). 

 

Таблиця 3 – Розрахунок параметрів моделі та оцінка якості моделювання 

 
df SS MS F Значимість F 

Регресія 3 0,727198 0,24239 7,389711 0,262603 

Залишок 1 0,032802 0,03280 
  

Всього 4 0,76 
   

Коефіциєнти Стандартна помилка t-статистика P-Значення Нижні 95% Верхні95% Нижні 95,0% Верхні 95,0% 

46,11191 2,311343 19,9502 0,03188 16,7435 75,4803 16,7435 75,4803 

 1,29781E-05 9,49E-06 1,36819 0,40180 -0,0001 0,000134 -0,0001 0,00013 

-0,04447 0,015389 -2,89014 0,21206 -0,2400 0,151064 -0,2400 0,15106 

-0,00058 0,000789 -0,74483 0,59244 -0,0106 0,009435 -0,0106 0,00943 
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Отже, регресійна модель матиме вигляд: 

 У=46,1119+1,29781E-05*х1-0,044477856*х2-0,000587522*х3 

Як бачимо з таблиці 3, значення критерія Фішера 7,39, що значно 

перевищує нормативний (0,18). Отже, модель адекватна, і її можна 

використовувати  далі: робити прогнозування, вивчати вплив окремих факторів 

на залежний показник, будувати інтервали довіри, аналізувати та 

інтерпретувати отримані результати.  

На рисунку 1 представлені фактичні та розраховані за моделлю значення 

показника кількості лікарів регіону. 

 

 
 

Рис. 1 – Фактичні і змодельовані значення результативного показника  

 

Як видно з рисунка, змодельовані дані майже пролягли по фактичним 

даним, що говорить про те, що отримана модель якісна і може бути 

використана для подальшого прогнозування. 

Отже, з приведених розрахунків ми можемо зробити висновок, що 

побудована модель системи охорони здоров’я якісна, адекватна, відображає 

реальний вплив відібраних чинників на результуючі показники та можуть бути 

використані для подальшого прогнозування [5]. Проведене моделювання 

системо охорони здоров’я дозволило побачити - які чинники і як сильно 

впливають на показники медичної сфери, проаналізувати тенденції розвитку 

показників охорони здоров’я та запропонувати можливі шляхи їх покращення. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА НАФТУ 

 

Нафта вважається основним джерелом енергії, вона необхідна для 

функціонування економіки і забезпечення стійкого економічного розвитку як в 

країнах які експортують нафту, так і в країнах імпортерах. Нафта посідає 

провідне місце у світовому паливно-енергетичному господарстві. 

Метою роботи є вивчення факторів які впливають на процес формування 

ціни на нафту, аналіз ціни за попередній період та створення моделі 

формування ціни на нафту. 

Метою роботи є вивчення факторів які впливають на процес формування 

ціни на нафту, аналіз ціни за попередній період та створення моделі 

формування ціни на нафту. 

Завдання даної роботи є аналіз існуючих моделей для формування ціни на 

нафту, аналіз факторів які впливають на формування ціни на нафту, аналіз 

коливання цін на нафту за останній період за допомогою методу SSA-Гусениця 

та побудова математичної моделі для прогнозування ціни на нафту з 

допомогою програмного засобу AnyLogic. 

Об’єктом дослідження являється процес формування ціни на нафту на 

світовому ринку 

Предметом дослідження – математичні методи та моделі процесу 

формування ціни на нафту на світовому ринку.  

Розробка математичної моделі формування ціни на нафту відіграє важливе 

практичне значення. Ціну на нафту можна вважати одним з важливих чинників 

які впливають на економічну ситуацію як в країн-експортерів так і в країн-

імпортерів. 

Для того щоб змоделювати процес формування ціни на світовому ринку 

нафти, нам необхідно зрозуміти, як сформувався даний ринок і як розвивалась 

система формування ціни. Проаналізуємо зміни які відбувались в середині 
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ринку та могли вплинути на формування ціни на нафту та формування ринку в 

цілому. 

Формування ціни на нафту почалось в 19 столітті, саме тоді був 

винайдений метод дистиляції нафти. Через деякий час широкого використання 

набула електроенергія та використання нафти в якості палива, що надало нафті 

важливої ролі на світовому ринку. 

Спочатку ринок нафти розвивався саме в США. Вони одночасно були 

основним споживачем та постачальником нафти. Проте нафтових ресурсів в 

США недостатньо було для того щоб задовільнити попит на нафту який зростав 

дуже швидкими темпами. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни ціни на нафту марки Brant в період 1988-2015р. 

Джерело: Розроблено автором на основі [2] 

Проаналізувавши зміни ринку за період від його створення можна зробити 

висновок, не дивлячись на те, шо вплив фінансових факторів в процесі 

формування ціни на нафтовому ринку стійко росте, великий вплив має також 

ситуація на ринку (попит та пропозиція). Також не можна забувати про вплив 

на попит та пропозицію макроекономічної та політичної ситуацій в країнах які 

є основними гравцями ринку. Для збільшення якості моделі необхідно буде 

враховувати макроекономічну та політичну складові. [2] 

Особливістю моделі є те, що вона дозволяє врахувати структурний аналіз 

динаміки цін на нафту, заснований на фундаментальних факторах попиту і 

пропозиції при моделювання поведінки інвесторів: фундаментальна оцінка ціни 

на нафту. 

Модель розрахунку ціни буде мати вигляд: 

                                            

, 

де, - попит на нафту в момент часу t; 

 – пропозиція нафти на момент часу t; 
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 – запаси на складах у країн ОПЕК в момент часу t 

  – індекс долару США. 

 
Рис.2. Логіка побудови моделі 

В процесі експерементального дослідження нашої моделі будемо 

використовувати програмний засіб AnyLogic. AnyLogic – єдиний інструмент 

імітаційного моделювання, який підтримує всі підходи до створення 

імітаційних моделей: процесно-орієнтований, системно динамічний та 

агентний, а також будь яку їх комбінацію. 

 
Рис.3. Виконання формули в AnyLogic 
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В результаті аналізу вихідних даних та вивчення теорії розвитку 

формування ціни на нафту впродовж довгого періоду часу, була сформована 

модель формування ціни на нафту, яка дає можливість розрахувати ціну на 

нафту з врахуванням багатьох факторів. До факторів які мають серйозний 

вплив на ринку нафти відносимо: попит, пропозицію від країн які входять до 

складу ОПЕК та країн які не входять до складу ОПЕК. 

Дана модель є зручною в використанні, простою та зрозумілою для 

стороннього користувача. З допомогою моделі користувач може сформувати 

ціну на нафту в певний період часу, здійснити прогноз та дослідити вплив 

кожного з факторів на ринку нафти. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ АКЦІЙ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА 
 

Розробка методів прогнозування економічної динаміки має важливе 

значення для ефективного планування розвитку економіки та своєчасного 

передбачення кризових явищ [1-2]. Головним критерієм якості прогнозної моделі 

вважається її похибка. Але, крім похибки, важливим показником прогнозної 

моделі є справджуваність прогнозу – частка правильно передбачених знаків зміни 

прогнозованого показника.  

Для моделювання випадкових процесів в основному використовують 

статистичні методи. Особливе місце серед статистичних методів займає метод 

ланцюгів Маркова [3]. Ідея розгляду часового ряду ціни акції як ланцюга 

Маркова була висловлена професором університету Бергамо Серджіо 

Ортобеллі. Для цього необхідно дискретизувати значення прибутковості, тобто 

інтервал варіації прибутковості розбити на кілька підінтервалів, і за 

статистичними даними фіксувати події - потрапляння прибутковості в ті чи 

інші підінтервали. Важливою передумовою застосування такого підходу є 

перевірка властивості марковості отриманого ланцюга подій. 

Розглянемо часовий ряд тижневих значень ціни акцій компанії Toyota 

Motor Corporation за 2001–2017 роки. Позначимо ряд ціни акцій 

ntyyyy tn ,1},{,...,, 21  . Тоді ряд прибутковостей буде мати вигляд 

1,1,1   ntyyr ttt .                                            (1)  

Методика наших досліджень є близькою до запропонованої у роботі [4] і 

ґрунтується на розбитті інтервалу варіації прибутковості акцій на 8 рівних 

підінтервалів шириною 0.015. При цьому ми отримали наступні підінтервали: 

[0,00; 0,955), [0,955; 0,97), ...., [1,03; 1,045), [1,045; +∞). В результаті кожне 

значення прибутковості замінюється номером підінтервалу (від 1 до 8), у який 

попадає відповідна прибутковість. Номер 1 відповідає мінімальній 
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прибутковості (підінтервал  955.0;0 , номер 8 відповідає максимальній 

прибутковості (підінтервал  ;045.1 . 

Для перевірки властивості марковості першого порядку ми склали 

матрицю статистичних оцінок перехідних ймовірностей  

 8,,1,  ji
n

n
p

ij

ij
,                                       (2)  

де - число випадків, коли потраплянню прибутковості акції в проміжок j  

передувало потрапляння в проміжок i; n – повне число спостережень мінус одне 

(для навчальної вибірки це число дорівнює 779). Властивість марковості 

першого порядку означає наявність кореляційних зв’язків лише між двома 

сусідніми у часі станами системи і відсутність таких зв’язків між сусідніми 

станами більшого порядку. Розглянемо гіпотезу  про відсутність марковості 

в послідовності прибутковостей при альтернативній гіпотезі - наявності 

марковості першого порядку [5]. Для цього ми розрахували статистику  
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Якщо вважати розподіли випадкових величин ,  де  - значення 

випадкової величини в момент i  взаємно незалежними (відсутність марковості 

першого порядку), то статистика Λ буде мати центральний розподіл 

 ступенями свободи, де s - кількість станів (у нас їх 8). У нашому 

випадку значення статистики Λ дорівнює 73.83. Воно перевищує граничне 

значення 70,22. Це означає, що на рівні значущості 0,05 альтернативна гіпотеза 

про марковість процесу приймається. 

Розрахунок прогнозного значення прибутковості r* здійснювався 

наступним чином: при потраплянні прибутковості в i-ий інтервал за 

статистичними оцінками ймовірностей переходів pij обчислювалися 

математичні очікування значень майбутньої прибутковості, при цьому 

інтервали замінялися їх серединами ric   




 
8

1

1*
j

ijict prr .                                               (4) 

За прогнозними значеннями прибутковості обчислювалися прогнози ціни 

акцій 

** 11   ttt ryy .                                           (5) 

Для оцінювання прогнозної точності ми використали метод 

ретроспективного аналізу. За контрольний відрізок ми вибрали часовий 

інтервал з 19 грудня 2016 року по 21 лютого 2017 року (10 значень). Отримані 

нами прогнози ціни акцій  були співставлені з фактичними даними. Середня 

похибка нашого прогнозу склала 1.4%. Але справджуваність прогнозу, яка 

передбачає правильне прогнозування зміну напрямку росту ціни, і є дуже 
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важливою при прийнятті рішень щодо інвестування є низькою. Лише у чотирьох 

випадках з десяти модель правильно передбачила напрямок зміни ціни. 

Для удосконалення прогнозної моделі ми перейшли до використання 

складних ланцюгів Маркова. У випадку складного ланцюга Маркова 

ймовірність наступного стану 1tS залежить не тільки від попереднього стану 

tS , а й від станів, які передували попередньому ,, 21  tt SS  . Для моделювання 

таких процесів необхідно розглядати імовірності переходів від складного 

попереднього стану, який є послідовністю декількох елементарних станів, до 

майбутнього (простого) стану. При цьому кількість попередніх станів і 

майбутніх станів стає різною. Для прогнозування ми використали модель 

ланцюга Маркова другого порядку з 16 вхідними станами: S11, S12, S13, S14, S21, 

S22, S23, S24, S31, S32, S33, S34, S41, S42, S43, S44, та 4 вихідними станами: S1, S2, S3, S4. 

Методика розрахунків була такою ж, як і в попередньому випадку. Середня 

похибка ретроспективного прогнозу склала 1.1%. Справджуваність моделі 

також підвищилась – від 40% до 60%. Отже, марковський ланцюг другого 

порядку більш адекватно (у порівнянні з моделлю першого порядку) моделює 

процес прибутковості акцій компанії Toyota Motor Corporation. 

Економічні процеси протікають в умовах невизначеності. Тому для їх 

моделювання з успіхом використовуються методи нечіткої логіки [6-8]. 

Розглянута вище модель марковського ланцюга другого порядку може бути 

трансформована у систему нечіткої логіки. У нашому випадку є два входи 1tS  та 

tS , які описують останні спостережені стани системи, та вихід 1tS  (майбутня 

прибутковість). Лінгвістична змінна «прибутковість» складається з чотирьох 

термів («дуже низька», «низька», «висока», «дуже висока»), кожен з яких є 

нечіткою множиною. Фазифікація вхідних значень факторів здійснюється з 

використанням функції належності Гаусса на основі моделі Мамдані.  

Система логічного виведення з використанням правил NiRi ..1,   

перевіряє значення кожної лінгвістичної змінної на основі правил нечіткої 

логіки та перетворює вхідний набір у вихідну лінгвістичну змінну 1tS . Ми 

використали 14 правил, які були побудовані на основі матриці перехідних 

ймовірностей і прогнозів, отриманих на її підставі у моделі ланцюга Маркова 

другого порядку. Дефазифікація агрегованого виходу здійснювалася 

центроїдним методом. Похибка прогнозної моделі склала 1.1%, 

справджуваність – 70%. 

Таким чином, нами показано, що використання адекватного 

математичного апарату дозволяє успішно прогнозувати складні випадкові 

процеси. Модель ланцюга Маркова другого порядку має кращі характеристики 

від моделі першого порядку завдяки врахуванню впливу двох попередніх 

станів. Модель нечіткої логіки, побудована з використанням на попередніх 

досліджень методом ланцюгів Маркова є найбільш ефективною прогнозною 

моделлю у нашому випадку.  
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КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ  

МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ УКРАЇНИ  

НА ОСНОВІ БАЄСІВСЬКОЇ ВЕКТОРНОЇ АВТОРЕГРЕСІЇ 

 

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, прискорення 

темпів науково-технічного прогресу, глобалізації економіки, фінансової кризи, 

зміни поведінки людини i всього суспільства однією з умов забезпечення 

сталого розвитку країни є впровадження дієвих механізмів державного 

управління, що дозволяють успішно функціонувати економіці. Відповідно, 

мінливість та динамічність зовнішнього середовища потребує розроблення 

методології економічного прогнозування, що сприятиме прийняттю 

обґрунтованих рішень. 

Nowcasting або поточне прогнозування набуває популярності в економіці 

впродовж останніх років, оскільки стандартні заходи, що використовуються для 

оцінки стану економіки, визначаються лише після тривалої затримки і навіть 

підлягають подальшому перегляду. На сьогодні такі моделі були застосовані у 

багатьох установах, зокрема, центральними банками, і ця методика 

використовується для моніторингу стану економіки в режимі реального часу. 
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У сучасних дослідженнях з макроекономіки для поточного прогнозування і 

аналізу часових рядів широко використовуються моделі векторної авторегресії 

(VAR). Цей підхід дозволяє розглядати в динаміці відразу кілька змінних і 

враховувати їх взаємодію. Проте, модель VAR не може охопити всієї 

інформації, яка доступна дослідникам при проведенні макроекономічного 

прогнозу. Відповідно, використовується байєсівський підхід до оцінювання 

параметрів векторної авторегресії (BVAR), що дозволяє оперувати великою 

кількістю вхідної інформації.  

Записують модель BVAR таким чином: 

tptpttt eYBYBYBcY   ...2211                                       (1) 

steeE st  ,),( `
 

steeE st  ,0),( `
 

0)( teE  

де tY  –  вектор змінних розмірністю 1m  за часом t, 

t = 1, … , N,  

c, B1, … , Bp  – це параметри моделі,  

st ee , – випадкові величини, 

  - стала дисперсія випадкових величин.  

Для поточного прогнозування макроекономічних показників України 

розроблено BVAR-модель на серпень - жовтень 2017 року на основі 

щомісячних статистичних даних щодо динаміки рівня безробіття 

(unemployment rate), інфляції (inflation rate), відсоткової ставки (interest rate) за 

період 2007 – 2017 роки (рис. 1.) за аналогією із кейнсіанським підходом (Koop 

G., Korobilis D. (2010)). Всі показники виражені у відсотках.  

 
Рис. 1. Рівень безробіття, інфляції та процентної ставки України 

за 2007 – 2017 рр. 

Векторні авторегресійні моделі можна застосовувати тільки для 

стаціонарних часових рядів. Найпоширеніший тест перевірки часового ряду на 

стаціонарність – розширений тест Дікі–Фулера. З результатів тесту розглянуті 

часові ряди є стаціонарним. 
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Для того щоб визначити оптимальну структуру лагів для BVAR моделі, 

використано найпоширеніший тест на максимальний лаг – Lag Length Criteria. 

Цей тест починає оцінку з певної максимальної кількості лагів моделі, а далі 

зменшує її. Оптимальна довжина лагу в цьому тесті визначається одночасно за 

п’ятьма поширеними інформаційними критеріями: відношенням логарифмів 

функцій вірогідності (LR), фінальною прогнозною похибкою (FPE), критерієм 

Акайке (AIC), критерієм Шварца (SC) і критерієм Ханна–Квінна (HQ). 

Отримано різні значення оптимальної максимальної кількості лагів, відповідно, 

обрано найбільш частотну кількість лагів, що дорівнює двом для базової 

моделі.  

Записано BVAR-модель зі включенням двох лагів, тобто оцінено BVAR(2) 

модель. Побудовану моделі можна описати за допомогою рівнянь, враховуючи 

такі скорочення: рівень інфляції – INFr, відсоткова ставка – INTr, рівень 

безробіття – UNMr.   

У загальному вигляді: 
INFr = B(1,1)*INFr(-1) + B(1,2)* INFr (-2) - B(1,3)* INTr (-1) - B(1,4)* INTr (-2) + 

+ B(1,5)* UNMr (-1) - B(1,6)* UNMr (-2) + C(1) 

INTr = B(2,1)* INFr (-1) - B(2,2)* INFr (-2) + B(2,3)* INTr (-1) + B(2,4)* INTr (-2) + 

+ B(2,5)* UNMr (-1) + B(2,6)* UNMr (-2) + С(2) 

UNMr = B(3,1)* INFr (-1) - B(3,2)* INFr (-2) + B(3,3)* INTr (-1) - B(3,4)* INTr (-2) + 

+ B(3,5)* UNMr (-1) - B(3,6)* UNMr (-2) + С(3) 

де B, C – параметри моделі, 

змінна(-1) – значення змінної попереднього періоду, 

змінна(-2) – значення змінної два періоди назад. 

У явному вигляді рівняння моделі записують так: 
INFr = 0,423509* INFr (-1) + 0,009216* INFr (-2) - 0,000855* INTr (-1) – 0,008095* INTr 

(-2) +  

+ 0,648176* UNMr (-1) – 0,377992* UNMr (-2) + 0,304229 

INTr = 0,061744* INFr (-1) – 0,010694* INFr (-2) + 0,900809* INTr (-1) + 0,035947* INTr 

(-2) +  

+ 0,034514* UNMr (-1) + 0,009620* UNMr (-2) + 0,961575 

UNMr = 0,003081* INFr (-1) – 6,65006* INFr (-2) + 0,016418* INTr (-1) – 0,015936* INTr 

(-2) +  

+ 0,920603* UNMr (-1) – 0,058552* UNMr (-2) + 0,228995 

Наступним кроком здійснюється прогнозування. Прогноз проведено на три 

місяці: з серпня по жовтень 2017 року. Крім того, вказати довірчі інтервали для 

прогнозу (рис. 2.).  
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Рис. 2. Прогноз показників інфляції, відсоткової ставки та рівня безробіття України на 

серпень - жовтень 2017 року та відповідні інтервали довіри 

Так, як прогноз здійснено на вже пройдений період, прогнозні дані було 

порівняно з реальними. Аналіз результатів прогнозування доповнено 

розрахунком критеріїв прогнозної якості, аналізом того, наскільки прогнозні 

дані точні, наближені до реальних значень.  

Для визначення точності прогнозу є ряд формальних критеріїв (таб. 1.):  

1) Корінь з середнього квадрата помилки RMSE (root mean square error); 

2) Середня абсолютна помилка MAE (mean absolute error); 

3) Середня абсолютна відсоткова (процентна) помилка MAPE.   

4) Нерівність Тейла (Theil).  

Таблиця 1.  

Оцінка точності отриманого прогнозу 

Змінні 
Період 

прогнозу 
RMSE MAE MAPE Theil 

Рівень інфляції 3 0.850240 0.757203 114.9170 0.415825 

Відсоткова ставка 3 1.535180 1.469672 9.788897 0.053916 

Рівень безробіття 3 0.204274 0.176877 12.86639 0.081304 
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Можна зробити загальний висновок що прогноз макроекономічних 

часових рядів є задовільним для всіх показників. Для деяких показників 

точність прогнозу є більша.  

Вважається, що менше 10 % значення МАРЕ дає високу точність прогнозу, 

а отже, прогноз процентної ставки має високу точність зі значенням 9,788897. 

Від 10 % до 20 % – добру точність, що означає, що прогноз рівня безробіття зі 

значенням МАРЕ = 12,86639 має добру точність.  

Така ж ситуація з оцінюванням прогнозу за допомогою нерівності Тейла. 

Значення критерію перебувають в межах від нуля до одиниці. Відповідно, чим 

ближче значення цього критерію до 0, тим меншою є помилка прогнозу. 

На основі методів баєсівської економетрії отримано прогноз рівня 

безробіття, інфляції та процентної ставки України на серпень - жовтень 2017 

року. Аналіз показав, що прогнозовані значення є наближені до реальних, 

точними особливо для відсоткової ставки та рівня безробіття.   

Отже, використання методів nowcasting, тобто поточного прогнозування, 

дає можливість отримати короткострокові прогнози з урахування нелінійності 

часових рядів до того, як опублікована офіційна статистика щодо 

досліджуваних показників, а алгоритм побудови моделі BVAR та 

прогнозування на її основі демонструє простоту отримання прогнозів, коли вся 

необхідна для цього інформація міститься лише в часових рядах досліджуваних 

змінних.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ УКРАЇНИ 

 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день проблеми вивчення 

форми руху і розвитку економіки, а особливо економічного циклу, є дуже 

актуальними. Криза, як основний елемент економічного циклу, пронизує всі 

сфери діяльності. Сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня і 

умов життя, які може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Але 

дослідження доводять, що довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, 

а постійно переривається періодами економічної нестабільності. Тому вивчення 

проблем розвитку економічного циклу є досить актуальним. 

Ступінь досліджуваності проблеми. Нині вивченням особливостей 

економічного циклу надають велику увагу такі вчені: Барановський О.Г., 

Данилишин Б., Карвацка Н.С., Колінець Л.Б., Орловська О.В., Сердюк О.А., 

Степаненко Т., Стежко Н.В., Соскін О., Харламова Г., Шелудько Н.М. та 

Шкляр А.І.. 

Мета і методи дослідження. Вивчити особливості впливу циклічних 

факторів на розвиток економіки та оцінити рівень її наближення до кризового 

стану в Україні. У проведеному дослідженні використовувалися такі наукові 

методи опису та аналізу. 

Сутність дослідження. Дослідження динаміки економічних процесів в 

Україні дозволяють зробити висновок, що економіка перебуває в стадії 

глибокої кризи. Під впливом подій 2014 року, поточна економічна ситуація 

характеризується подальшим занепадом. Саме на реальному секторі економіки 

відобразився нищівний удар від збройного протистояння. Але, не зважаючи на 

це, 2017 рік характеризувався як досягненнями так і провалами українського 

уряду в економічній політиці. Головним же наслідком його діяльності стало 

перебалансування економічних, соціальних та ресурсно-екологічних складових 

розвитку.   

Валовий внутрішній продукт України в січні-червні 2017 року зріс на 

2,5%, а інфляція склала 7,6%. Незважаючи на позитивну динаміку ВВП в 

цілому, промисловість України у першому півріччі 2017 продемонструвала 

негативну динаміку. Обсяг промислового виробництва зменшився на 0,4% р/р: 

у добувній промисловості та енергетичному секторі випуск упав на 6% та 5,6% 

відповідно, а в переробній – відбулося зростання на 3,6%. У сільському 

господарстві обсяг виробництва зменшився на 2,1%. У рослинництві відбулося 

падіння на 8,5%, а в тваринництві – скорочення склало 0,9% р/р. У першому 

півріччі позитивну динаміку продемонстрував  оптовий товарообіг (+ 1,5% р/р), 

а вантажообіг зріс на 9,1% р/р. Знаковим стало зростання в будівництві - на  
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24,6% р/р. Обсяг будівництва будівельних споруд збільшився на 28,7%, 

нежитлових будівель – на 27,3%. Темпи зростання в цих двох секторах були 

найвищими з початку року. Великі і середні підприємства України в січні-

червні 2017 року отримали 186,3 мільярда гривень прибутку до оподаткування, 

що в 3 рази вище. Частка збиткових підприємств в Україні за підсумками січня-

червня 2017 року знизилася до 31,2% з 34,6% роком раніше. У I кварталі 2017 

року є зростання номінальних доходів населення: соціальних допомог та інших 

одержаних поточних трансфертів (зросли на 31.8% р/р) та заробітної плати 

(зросла на 25.9% р/р). Також до позитивних факторів слід зарахувати успішне 

завершення третього перегляду програми EFF з МВФ, що дало змогу уряду 

отримати черговий транш кредиту макрофінансової допомоги від Європейської 

Комісії. 

Таким чином,попередній аналіз економічного стану України дає 

можливість припустити наявність кризової фази та виділити такі досягнення: 1. 

Отримання четвертого траншу МВФ; 2. Кроки уряду по диверсифікації 

експорту з метою зменшення залежності експортерів від волатильності 

традиційних ринків та забезпечення стабільного надходження валюти до 

країни; 3. Відносна дерегуляція бізнесу у 2017 році. Та такі негативні 

результати: 1. Економічна блокада окремих регіонів країни; 2. Негативний 

торгівельний баланс; 3. Нерозвиненість банківського сектору; 4. Посилення 

інфляційних процесів.  

Отже, взаємодії зовнішніх та внутрішніх чинників обумовлює падіння 

української економіки. Загрозами 2018 року є недостатні темпи росту ВВП та 

висока інфляція через відсутність комплексних заходів уряду по вирішенню 

цих аспектів розвитку. Щоб економіка України перейшла у наступну фазу, 

потрібно підвищувати купівельну спроможність і орієнтуватись на внутрішнє 

споживання. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДАМИ  

ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Існуючі складні соціально-економічні умови сьогодення вимагають 

ефективного і комплексного використання внутрішнього потенціалу 

підприємств. Для аналізу дослідження ефективності діючої організаційної 

структури досліджуваного підприємства пропонується використати методи 

теоретико-графового моделювання, які відносяться до комплексних методів 

дослідження, а також є прикладним напрямком дослідження. Хоча 

топологічний аналіз організаційної структури управління підприємством не є 

зовсім характерним методом дослідження, проте це вказує на розвиток 

некласичних методів у актуальних питаннях моделювання систем. 

Теоретико-графове моделювання застосовується для підвищення 

ефективності управління будь-яким економічним об’єктом та є альтернативним 

підходом для вирішення багатьох економічних задач. Теоретико-графове 

моделювання має перевагу, яка полягає в тому, що досліджувані структури 

представлені в наочній формі. 

Теоретико-графові моделі дають можливість не лише відображати 

структуру системи та зв’язки між її елементами, а й розв’язувати широкий 

діапазон економічних задач: задачі розподілу або перерозподілу ресурсів, які 

виникають в умовах їх обмеженості; логістичні задачі; задачі оптимізації 

економічних структур. 

Ефективне вирішення проблем оптимізації структури підприємства 

неможливе без застосування засобів аналітичного, імітаційного, 

інформаційного, структурного та ситуаційного моделювання, котрі дістали 

значного розвитку в фундаментальних працях: Парубець О.М., який виконував 

моделювання мережевих структур на транспорті з використанням елементів 

теорії графів [1]; Климко О.Г., Вольна М.С. безпосередньо розглядали питання 

вдосконалення функціонування торгівельної мережі на основі теорії графів [2]; 

Бакурова А.В., Мартиненко Т.Б. запропонували методику моделювання 

процесу формування міжрегіонального агрокластера на граничних територіях 

областей [3] та інші. 

Об’єктом дослідження було обрано Вінницьку кондитерську фабрику ПАТ 

"ROSHEN" для аналізу її економіко-географічного потенціалу, застосовуючи 

методи теоретико-графового моделювання. 

Топологічна структура корпорації "ROSHEN", являє собою просторову 

картину взаємного розташування підприємств "ROSHEN" – каркасних вузлів і 
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сполучних територій. Даний метод оснований на використанні теорії графів в 

оцінюванні ступеня зв’язаності каркасних вузлів через сполучні території, де 

вершиною графа є каркасні вузли даної корпорації, а ребрами графа є її 

сполучні території. Даний метод дає змогу за допомогою побудови сітки графу, 

наочно відтворити особливості територіального розміщення підприємств 

корпорації "ROSHEN". Граф є джерелом одержання інформації про особливості 

територіального розміщення підприємств корпорації "ROSHEN" та її 

постачальників. Завдяки використанню сітки графу свідомо сприймаються і 

запам'ятовуються особливості розміщення підприємств. 

В основу аналізу була закладена топологічна структура у формі циклічного 

графа, а саме розташування підприємств корпорації "ROSHEN" та її 

постачальників (рис. 1). Умовно будемо називати цей граф літерою – «Z». 

 

Рис. 1. Граф Z – структура Корпорації "ROSHEN" та її постачальників 
 

На сітці графа Z вершини позначені такими коефіцієнтами: a1  Вінницька 

кондитерська фабрика ПАТ «ROSHEN»; a2  Київська кондитерська фабрика 

ПАТ «ROSHEN»; a3  Кременчуцька кондитерська фабрика ПАТ «ROSHEN»; 

a4 Клайпедська кондитерська фабрика ПАТ «ROSHEN»; a5  партнер ПАТ 

«ROSHEN» кондитерська фабрика «Bondonetti Choco KFT» (Угорщина); a6  

постачальник какао-бобів ТОВ «Taloca GmbH» (місто Цуг, Швейцарія); a7  

постачальник харчових добавок (емульгаторів, ваніліну) ТОВ «Verival - Vita+ 

Naturprodukte GmbH» (Австрія); a8  постачальник ароматизаторів  ТОВ 

«Esarom GmbH» (Австрія); a9  постачальник ароматизаторів для 

кондитерської промисловості ТОВ «Etol», (Львівська область, Україна); a10  

постачальник харчових добавок (ароматизаторів) ТОВ «Аромат» (м. 

Хмельницький, Україна); a11  постачальники алкогольної продукції ТОВ 

«Nemiroff Vodka» (Вінницька область, Україна); a12  постачальник 

алкогольної продукції завод «Златогор» (Черкаська область, Україна); a13  

Постачальник харчових ароматизаторів та інгредієнтів ТОВ «Lev-Ukraine» 

(Дніпропетровська область, Україна); a14  постачальник цукру «ПП 

«Ланівський цукровий завод»» (Полтавська область, Україна); a15  

постачальник алкогольної продукції ТОВ «French Boulevard» (Харківська 

область, Україна). 

На підставі створеного графа наведеного на рис. 1 складено матрицю 

залежностей фабрик ―ROSHEN‖; матрицю підприємств-постачальників, де 

коефіцієнт розташування відображає положення кожного з підприємства 
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відносно фабрик ПАТ «ROSHEN»; матрицю порядкового сусідства; знайдено 

число Кеніга, яке показує максимальне значення по рядку індексів в матриці; 

індекс доступності , індекс Бавелаша та Бічема підприємств та постачальників 

корпорації; міру ієрархічного положення об'єкта; міри зв'язаності графа, які 

показують, наскільки граф насичений контактами (ребрами), наскільки він 

тріангульований (найбільш поширені 3 міри зв'язаності: альфа-, бета- і фіта-

індекси). 

Досліджено, що Вінницька кондитерська фабрика ПАТ «ROSHEN» займає 

центральне положення на сітці графа, тому є найбільш доцільно розміщеною 

відносно усіх фабрик «ROSHEN» та підприємств-постачальників. Отже, 

Вінницька кондитерська фабрика ПАТ «ROSHEN» має безліч переваг серед її 

«колег», зокрема, швидке сполучення з іншими підприємствами та можливість 

її розвитку за рахунок приєднання до дрібніших  і менш відомих фірм. 

На наступному етапі було досліджено найкраще ієрархічне положення 

підприємств-постачальників відносно Вінницької кондитерської фабрики ПАТ 

«ROSHEN», серед них ТОВ «Аромат» та ТОВ «Nemiroff Vodka» з коефіцієнтом 

– 1,18. За матрицею порядкового сусідства досліджено підприємства першого 

порядку відносно Вінницької кондитерської фабрики ПАТ «ROSHEN», а саме 

ТОВ «Аромат», ТОВ «Nemiroff Vodka», завод «Златогор», кондитерська 

фабрика «Bondonetti Choco KFT». Найбільш нераціональне положення 

відносно Вінницької кондитерської фабрики ПАТ «ROSHEN» має 

підприємство «Lev-Ukraine». 

Отже, дослідження і оцінка економіко-географічного потенціалу 

підприємства має велике значення для стратегічного планування його розвитку. 

Оскільки головною умовою сучасного розвитку підприємств є не стільки 

створення і нарощування потенціалу, скільки раціональне використання 

наявного потенціалу та його збільшення в тих напрямках, які можуть 

забезпечити реальну соціально- економічну віддачу. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 

 

Україна є і в перспективі прагне залишатися одним із найбільших в 

континентальній Європі виробником вуглеводнів та надійним транзитером 

енергоресурсів (в першу чергу природного газу і нафти), забезпечуючи 

безпечне і надійне постачання енергоресурсів власним споживачам та 

споживачам суміжних ринків, які мають бути видобуті та доставлені з високим 

рівнем екологічної та соціальної відповідальності. 

Важливою складовою сучасної економіки є потужна енергетика, розвиток 

якої щільно пов'язаний з науково-технічним прогресом. Енергетичні ресурси у 

поєднанні з машинними системами забезпечують технологічне оновлення 

виробництва, комунікацій, усіх сфер життєдіяльності суспільства, стаючи 

домінантою економічного зростання і національної безпеки країни. 

Мета дослідження полягає у розробці моделі формування потенціалу 

підвищення енергоефективності країни, яка дозволяє за рахунок зниження 

потреби в перетворенні ресурсів оптимізувати енергетичний баланс країни та 

на основі цього сформувати ефективну енергетичну політику держави. 

Як показують результати дослідження структура енергоспоживання в 

Україні неефективна і загрозлива для її національної безпеки. А відповідно 

потребує нових механізмів щодо управління енергоефективністю 

країни.Економія одиниці енергії кінцевими споживачами дає додаткову 

економію по всьому енергетичному ланцюжку: знижуються втрати в 

електричних, теплових і газових мережах, витрати на транспортування 

енергоресурсів, на їх видобуток, переробку тазбагачення,витрати палива на 

виробітку електричної та теплової енергії, тощо. Величина цієї непрямої 

економії може бути дуже суттєвою 

Ще у 1993 р.І.А. Башмаков запропонував відображати потенціал 

підвищення енергоефективності в формі таблиці енергетичного балансу і спосіб 

оцінки непрямих ефектів подібно до того, як це робиться для міжгалузевого 

балансу[1]. 

PE = AE * PE + FE,     

 

де PE– вектор споживання (виробництва) первинної енергії за видами 

енергоносіїв,  

AE– квадратнаматриця коефіцієнтів витрат первинного ресурсу i на 

виробництво та транспортуванняенергоносіяjдо кінцевого споживача,  

FE– векторкінцевого споживання енергії (включаючи чистий експорт 

енергоносіїв).  
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Кожен коефіцієнт aijматриці коефіцієнтів витрат первинного ресурсу 

показує, скільки вугілля, нафтопродуктів, газу, електроенергії та тепла 

необхідно для забезпечення кінцевого споживача одиницею енергоносіяj, 

скажімо, одиницею вугілля.  

Таким чином, технічний потенціал економії первинної енергії (TEEP) 

визначається як сума економії кінцевої енергії та зниження витрат первинної 

енергії в енергетичномусекторі як за рахунок підвищення ефективності 

технологій перетворення одних видівенергії в інші, так і за рахунок зниження 

потреби в перетворенні ресурсів: 

 

TEEP = ΔFE + (AE – AEnt) * (PE – ΔFE),   

 

де AEnt– матриця AE з новими технологічними коефіцієнтами (табл. 1) 

При оцінці потенціалу враховується той факт, що базові значення вектору 

первинної енергії (за 2016 р.) повинні коректуватися на обсяг скорочення 

споживання кінцевоїенергії (ΔFE). Іншими словами, чим більше, наприклад, 

економиться електроенергіїкінцевими споживачами, тим менше потрібно 

виробляти електроенергії, тому ефектвід модернізації обладнання 

електростанцій буде дещо меншим, ніж при збереженні вироблення. 

Таблиця 1 

Матриця повних коефіцієнтів витрат енергетики з новими 

коефіцієнтами 

 

В
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я
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Т
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Вугілля 1,01 0,01 0,01 0 0 0,96 0,24 

Сира нафта 0 1,01 0 0 0 0 0,01 

Нафтопродукти 0 0 1,05 0 0 0,06 0,07 

Природнй газ 0,01 0,03 0,03 1,03 0 2,22 0,89 

Біопаливо 0 0 0 0 1 0,01 0,03 

Електроенергія 0,01 0,01 0,01 0 0 1,33 0,01 

Тепло 0 0 0,02 0 0 0,01 1,1 

Разом 1,03 1,06 1,13 1,03 1,00 4,59 2,35 

Разом, з 

урахуваннямвитра

т на 

транспортування 

1,04 1,07 1,21 1,10 1,00 4,76 2,41 

 

Наявність цих непрямих ефектів є підставою для субсидування діяльності 

щодо підвищення ефективності використання енергії з боку держави. Облік 

цього непрямого ефекту є важливимдля оцінці економічного потенціалу країни. 
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Розрахуємо майбутнє споживання (виробництва) первинної енергії за 

видами енергоносії посилаючись на дані Держкомстату. Розрахунок 

ґрунтується на наступній презентації залежності між споживанням кінцевої та 

первинної енергії:  

PE = (E-AE)
 -1 

* FE 

Провівши розрахунок отримуємо, вектор первинного постачання (табл. 2) 

 

Таблиця 2 

Технічний потенціал економії первинної енергії в розрізі галузей 

використання для прогнозного періоду 

Вугілля Сира 

нафта 

Нафто-

продукти 

Природний 

газ 

Біопаливо Електро-

енергія 

Тепло 

10124,42 2717,85 -3152,77 -23628,6 233,112 7471,372 -10439 

 

Таким чином, зростання економії кінцевої енергії трохи знижує обсяг 

економії в процесах вироблення і передачі електричної та теплової енергії 

порівняно з базовими рівнями. 

Запропоновано модель формування потенціалу підвищення 

енергоефективності розробляти у формі таблиці енергетичного балансу і для 

розрахунків використовувати алгоритм міжгалузевого балансу Леонтьєва у 

вигляді залежності між споживанням кінцевої та первинної енергії. Практичне 

використання моделідозволяє за рахунок підвищення ефективності технологій 

перетворення одних видів енергії в інші, так і за рахунок зниження потреби в 

перетворенні ресурсів оптимізувати енергетичний баланс країни та на основі 

цього сформувати ефективну енергетичну політику держави. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  

ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Економіко-математичне моделювання презентує сучасний апарат 

обґрунтованого прийняття управлінських рішень, що є необхідним для 

оптимального планування та пошуку резервів підвищення ефективності 

економічної діяльності суб’єктів господарювання в умовах динамічних змін 

зовнішнього середовища та глобальних ринкових викликів.  

Необхідність використання сучасних підходів до розв’язку економічних 

задач в агропромисловому комплексі, зокрема методів математичного 

моделювання та інформаційних технологій обумовлена необхідністю 

підтримування як міжнародних стандартів якості так і стійкості в умовах 

жорсткої конкурентної боротьби з сільськогосподарськими виробниками інших 

країн. 

Моделювання технологічних процесів  є актуальною задачею, оскільки до 

систем управління технологічними процесами в більшості випадків 

висуваються вимоги підвищеної надійності, точності, швидкості розрахунку та 

реалізації управління. 

Основною метою створення моделі полягає у формуванні ефективних 

передумов інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва та 

отримання найбільшого прибутку, що є важливим показником ефективності 

економічної діяльності. Це забезпечується раціональним використанням 

можливих виробничих ресурсів і сприяє підвищенню рентабельності 

господарської діяльності сільськогосподарських підприємств в сучасних 

умовах. 

На даний час економіко-математичні методи і ПЕОМ застосовують в 

плануванні виробництва у всіх галузях народного господарства, в тому числі і в 

сільському господарстві.  

Сільське господарство як одна із найважливіших галузей 

народногосподарського комплексу має ряд специфічних особливостей, які 

сприяють якіснішому застосуванню економіко-математичних методів. До цих 

особливостей можна віднести: 

 відносно невелика кількість продуктів, які виробляються, порівняна 

однорідність сільськогосподарських підприємств; 

 використання основних виробничих ресурсів сільського господарства 

(землі, добрив, техніки і т.д.)  для отримання різноманітної продукції, що 

збільшує число можливих варіантів виробництва;  
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 вплив різноманітних факторів на результати виробництва, врахувати які 

без застосування ПЕОМ неможливо; 

 виявлення резервів сільськогосподарського виробництва з допомогою 

економіко-математичних методів.  

Вказані особливості характеризують сільське господарство як галузь, де 

економіко-математичні методи у поєднанні з ПЕОМ знаходять якнайширше 

застосування.    

Визначити для  сільськогосподарського  підприємства  раціональний 

варіант  структури посівних площ звичайними традиційними методами 

практично неможливо,  тому що вони не дозволяють одночасно  всебічно 

враховувати  дію  всіх  факторів виробництва і особливо їх  взаємодії [3]. Крім 

того, вони не дозволяють стверджувати, що розраховані за  їх  допомогою  

варіанти структури посівних площ,  є найкращими серед можливих при даних 

умовах.  

Досвід показує, що поліпшенню методів розрахункового обгрунтування 

розвитку сільського господарства, вдосконаленню технології розробки планів 

відповідають економіко-математичні методи і сучасна електронно-

обчислювальна техніка.  За їх допомогою  при досить складних виробничих 

зв’язках виявляють резерви і визначають оптимальні варіанти розвитку, 

розміщення й спеціалізації сільськогосподарського виробництва.  Основною 

перевагою застосування  економіко-математичних методів і ЕОМ в плануванні 

в тому, що при складних взаємодіях економічних факторів можна визначити 

оптимальні варіанти його розвитку і цим самим сприяти підвищенню рівня 

управління сільськогосподарським виробництвом[2].   

Можна виділити такі переваги використання економіко-математичного 

моделювання і ЕОМ при оптимізації структури посівних площ: 

 можливість  отримання найкращого варіанта як з точки зору  прийнятого 

показника економічної ефективності - критерія  оптимальності; 

 простота знаходження допустимих розв'язків, близьких до оптимального 

розв'язку;  

 можливість отримати дані, необхідні для всебічної оцінки структури 

посівних площ; 

 можливість автоматизації розрахунків на ЕОМ. 

Серед універсальних методів лінійного програмування в оптимальному 

плануванні сільського господарства найчастіше використовується симплексний 

метод.  Перевага цього методу над іншими полягає в тому, що при підготовці й 

розвязанні економіко-математичних задач з розвитку і оптимізації виробництва 

включаються в умову всі виробничі ресурси і планово-економічні показники в 

тих одиницях, в яких вимірюються. Тому в умову задачі можна включати 

багато економічних, агротехнічних, зоотехнічних, біологічних та інших 

факторів, які безпосередньо впливають на результати виробництва[1].  

Математичне моделювання за допомогою ЕОМ  відкриває  широкі 

можливості для багатоваріантних розрахунків,  даючи змогу імітувати 
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виробничі процеси в умовах, що змінюються, перевіряти різні  гіпотези, 

прогнозувати розвиток народного господарства.  
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Актуальність дослідження впливу поведінкових факторів на економічні 

підтверджено присудженням в 2017 році Нобелівської премії з економіки 

Річарду Талеру за внесок у вивчення поведінкової економіки. Він став одним із 

засновників напрямку поведінкових фінансів. Також за останні 10 років 

з’явилися роботи, які присвячені прогнозуванню різних фінансових індикаторів 

за допомогою аналізу людських настроїв через пошукові запити в Google чи 

пости в Twitter, були отримані  моделі  з  високою  прогностичною 

здатністю [1-4]. 

Ця робота присвячена тестуванню гіпотез поведінкової економіки щодо 

впливу настроїв трейдерів на курс акцій. За поведінковий фактор було обрано 

показник популярності пошукових запитів, отриманий за допомогою 

інструменту Google Trends. 

Для дослідження обрано дві компанії з різною історією розвитку: Apple та 

Royal Dutch Shell. Дані про курс акцій зібрано на момент закриття біржі [6]. 

Протягом досліджуваного періоду курс акцій компанії Apple змінювався з 

30 USD до 180 USD, а курс акцій Royal Dutch Shell – з 17,5 EUR до 31 EUR.  

Прогнозувати курс акцій будемо за допомогою багатошарових нейронних 

мереж. Спершу побудуємо базову модель, яка враховує тільки значення курсу 

за минулі дні. Найменша помилка тестування для Apple в моделі з архітектурою 

{5,1} – MSE = 1,3894, для Shell в моделі з архітектурою {3,1} – MSE = 0,2812. 

З цими контрольними значеннями будемо порівнювати результати подальших 

експериментів. 
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Для виявлення настроїв, що можуть впливати на курс акцій Apple та Shell, 

на основі досліджень [2-4] було складено словник, що містить 67 слів 

соціального, політичного, економічного характеру та назви самих компаній. 

В таблиці 1 наведено приклад словника пошукових запитів. 

Таблиця 1 

Фрагмент словника пошукових запитів 

Пошуковий запит Переклад на українську мову 

freedom свобода 

gas газ 

gold золото 

government уряд 

happy щастя 

 

Для того, щоб проаналізувати як часто люди цікавились цими словами в 

досліджуваний період було використано інструмент Google Trends [5]. В 

результаті отримано часовий ряд для 67 пошукових запитів. 

На основі кореляційного аналізу було обрано слова, які мають найбільший 

вплив на вартість акцій обох компаній. Ці слова було використано в подальших 

експериментах. Також було здійснено прогнозування з різними комбінаціями 

цих слів, які були об’єднані за смисловим навантаженням. 

Для Apple це такі пошукові запити: gas, сhance, forex, freedom, labor, 

markets, money, oil, Shell, sell, trader, travel, war, world. Загалом с цими словами 

було проведено 137 експериментів, з них 32 (21% від усіх експериментів) 

показали кращі результати, ніж при прогнозуванні без пошукових запитів. 

Найкращі результати було отримано на 3х-шаровій нейронній мережі 

{5, 4, 1}, на вхід якої подавався пошуковий запит «sell». З ним отримано 

мінімальне середнє значення суми квадратів відхилень на тестовій вибірці – 

0,3652, що в 3,9 разів краще за базовий варіант.  

На рис. 1 представлено порівняння прогнозних даних, отриманих в 

експериментах без пошукових запитів та з пошуковим запитом «sell». Бачимо, 

що модель з пошуковим запитом «sell» дуже точно прогнозує реальні дані, 

особливо це помітно на тій частині ряду, де в контрольному варіанті 

спостерігається значне відхилення.  
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Рис. 1– Прогнозні дані, отримані в експериментах без пошукових запитів та з 

пошуковим запитом «sell» для компанії Apple 

Для компанії Shell за результатами кореляційного аналізу було обрано 12 

пошукових запитів: chance, crisis, financial market, food, freedom, markets, 

marriage, oil, ring, society, trader, war. Усього для прогнозування вартості акцій 

компанії Shell проведено 102 експерименти. В 21 експерименті (21% від усіх 

варіантів) середнє значення суми квадратів відхилень було менше 

контрольного варіанту. 

Найкращі результати було отримано на 3х-шарових мережах {4, 3, 1}, на 

вхід яких подавалися пошукові запити society та crisis, MSE=0,2797. Але на 

відміну від попередньої серії експериментів, в цьому випадку не було значного 

покращення якості прогнозу – результати майже не відрізняються один від 

одного. Якщо при прогнозуванні курсу акцій Apple похибка зменшилися майже 

в 4 рази, то в даному випадку – лише на 0,5%.  

На рис. 2 зображено фрагмент прогнозних данних, отриманих в базовому 

експерименті та експерименті з пошуковим запитом «society», вони майже не 

відрізняються один від одного.  

 
Рис. 2 – Прогнозні дані, отримані в експериментах без пошукових запитів та з 

пошуковим запитом «society» для компанії Shell 
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Отримані результати підтверджують доцільність використання показників 

популярності пошукових запитів для прогнозування курсу акцій. Для компаній, 

які активно розвиваються подібні моделі дозволяють істотно поліпшити якість 

прогнозу, на вартість акцій компаній традиційних секторів економіки онлайн 

настрої впливають в меншій мірі. 

При прогнозуванні курсу акцій компанії Apple найбільш впливовими стали 

слова, пов’язані з економікою: sell, markets, forex, money, trader. А на вартість 

акцій компанії Shell більш вливають запити, пов’язані з соціальними аспектами: 

society, freedom, crisis. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА СКЛАДУ 

 

Для успішних торговельних компаній, що розвиваються, в певний момент 

актуальним стає створення власної логістичної мережі. Сьогодні на ринку 

складських програм є велика кількість різних складських розробок, які 

допомагають організувати складське господарство. Тепер основними 

критеріями при виборі програм є можливість роботи в мережевому режимі, 

швидкодія, надійність, функціональна повнота, і зручність роботи [1].  

Розробка власної інформаційної системи має низку переваг перед 

покупкою готового програмного забезпечення, головне з яких полягає в 

https://www.google.com/finance
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найбільш повній відповідності розробленої системи унікальним бізнес-

процесам складу [2]. 

Розроблена інформаційна система СКЛАД призначена для введення, 

зберігання і обробки даних про товари, що надходять і зберігаються на складах 

компанії торговельних підприємств. Склади призначено для зберігання товарів 

певних типів. Зберігаються характеристики категорій товарів і їх найменування. 

Для кожного найменування товару слід знати розмір мінімального запасу, 

визначеного для цього виду товару. У разі зменшення кількості товару і 

досягнення величини мінімального запасу необхідно формувати замовлення 

постачальникам товарів на поставку певної кількості партій товару. Для кожної 

партії товару необхідно записати дату поставки, вартість поставки, кількість 

одиниць товару в партії. Інформаційна система повинна включати відомості 

про тип (категорії) товару, найменування товару, номерах партій товару, що 

поставляється. Необхідно зберігати відомості про постачальників кожної партії 

товару: його реквізити і телефон для зв'язку. Партії товарів надходять на склад 

в стандартних упаковках, під розміри яких сконструйовані полки складу. 

Відомості про полиці, що наявні на складі, повинні включати номер полки, 

обсяг полки або кількість партій, які можна розмістити на полиці, наявність 

зайнятих / вільних місць на полиці. Склад передбачає не тільки зберігання 

товарів, що надійшли, але і можливість оптового продажу цих товарів 

покупцям. Необхідно зберігати відомості про покупців: їх реквізити та 

телефони для зв'язку. 

Реалізовано оформлення замовлення на покупку партій товарів із 

зазначенням ціни продажу кожної партії, кількості партій, умов оплати (форми 

оплати і наявність оплати), дату замовлення. 

Для ведення складського обліку передбачено проведення періодичних 

перевірок: 

- звітів про списках замовлень; 

- звітів про позиції замовлень і покупців. 

Інформаційна система СКЛАД реалізована засобами СУБД Microsoft 

Access. У базі даних використовується 5 таблиць, 15 запитів, 13 форм, 5 звітів 

 
Рис. 1. Запити 
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Система має простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс Для навігації 

використовується кнопкова форма-меню (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Кнопкова форма-меню 

 

Скориставшись головним меню, менеджер може вивести на екран або 

роздрукувати відомості про поставки товару, замовників, замовлення тощо 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Форма "Поставка товару" та звіти 
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Внаслідок чого можна зробити висновок, що при застосуванні системи 

СКЛАД, вона змогла б спростити роботу менеджерів складів, дала можливість 

надійного зберігання інформації та швидкого пошуку потрібних даних. 
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АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ РОМБА ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Визначення фінансової стійкості потрібне не лише для самих підприємств, 

але і для партнерів, що беруть безпосередню доля в їх діяльності.  

Фінансово стійке підприємство має переваги в залученні інвестицій, 

отриманні кредитів, виборі постачальників і споживачів; воно більш незалежно 

від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури, отже, у нього менше ризик бути 

неплатоспроможним і виявитися на краю банкрутства.  

Крім того, таке підприємство не вступає в конфлікт з державою і 

товариством по перерахуванню податків і неподаткових платежів, по виплаті 

заробітної плати, дивідендів, поверненню кредитів і відсотків по них. 

Поняття «Фінансова стійкість» широке і багатогранне, тому в сучасній 

економічній літературі трактування суті, систематизація і вибір оцінних 

показників що її характеризують неоднозначні і недостатньо аргументовані. 

Дуже актуальними є питання про межі і можливості найбільш ефективного 

використання усієї системи методів оцінки фінансової стійкості в практичній 

діяльності підприємств, а також про алгоритми і інтерпретацію показників, їх 

критерії з урахуванням галузевих особливостей функціонування. 

Усі ці обставини детермінують необхідність розробки методології, 

методики і організації аналізу фінансової стійкості господарюючих суб'єктів з 

урахуванням їх галузевої специфіки, сучасних методів його проведення для 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

151 

об'єктивної комплексної оцінки і прогнозування стабільного розвитку в 

економічній обстановці, що склалася. 

Рішення завдань стабілізації положення підприємства вимагає 

знаходження джерел фінансових ресурсів, їх раціонального розподілу, 

ефективного використання в ході проведення фінансового аналізу, що дає 

оцінку фінансової стійкості господарюючого суб'єкта. 

У ринковому середовищі, коли господарська діяльність підприємства і її 

розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а при недоліку 

власних фінансових ресурсів - за рахунок позикового капіталу, дуже важливо 

дати аналітичну оцінку фінансовій незалежності підприємства від зовнішніх 

джерел. Запас джерел власних засобів - це запас фінансової стійкості 

підприємства за умови, що його власні засоби перевищують позикові [1]. 

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, 

які виражають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. Воно 

є синтетичним показником операційної, фінансової і інвестиційної діяльності 

суб'єкта господарювання. Фінансовий стан залежить не лише від отриманих 

доходів або наявності активів, а і від того, наскільки раціонально і ефективно 

використовуються засоби праці і предмети праці. 

Стійке фінансове положення у свою чергу робить позитивний вплив на 

виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними 

ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської 

діяльності має бути спрямована на забезпечення планомірного вступу і 

витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, 

досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш 

ефективне його використання. 

Основні завдання аналізу. 

а) оцінка і прогнозування фінансової стійкості підприємства; 

б) пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємства і його 

стійкості; 

в) розробка конкретних заходів, спрямованих на зміцнення фінансової 

стійкості підприємства [2]. 

Аналіз теорії і практики виміру фінансового стану функціонування 

підприємства дозволяє запропонувати такі показники, які кількісно 

характеризують чотири взаємозалежні основні принципи фінансової стійкості 

функціонування підприємства : 

а) ліквідність (L) - поточний коефіцієнт покриття (КТП) 

б) незалежність (Н) - коефіцієнт співвідношення власного і позикового 

капіталу (КСЗ) 

в) оборотність (О) - коефіцієнт оборотності оборотних активів (КОА) 

г) прибутковість (D) - коефіцієнт рентабельності активів (КРА) [3]. 

Базуючись на принципі побудови системи показників - наочності, в 

графічному виді модель виміру процесу кругообігу капіталу на підприємстві в 

статиці можна представити у вигляді ромба. 
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Рис.1. Ромб виміру фінансового стану функціонування елементів підприємства 

 

Такий підхід до виміру фінансового стану функціонування підприємства в 

статиці є початковою базою для побудови системи оцінки фінансового стану 

його функціонування на певний момент часу. Річ у тому, що вимір фінансового 

стану функціонування підприємства за допомогою ромба має сенс тільки у 

тому випадку, якщо з його допомогою можна здійснити оцінку досліджуваного 

процесу (об'єкта) [4]. 

Нормативні значення показників ромба фінансового стану функціонування 

підприємства необхідно розраховувати відповідно до заданого алгоритму. 

Розглянутий нами алгоритм розрахунку нормативних значень показників, 

що характеризують ромб фінансового стану функціонування підприємства, 

забезпечує пропорції в нормуванні руху капіталу по усіх фазах його кругообігу. 

З урахуванням вищевикладеного можна запропонувати такі принципи 

побудови методики оцінки процесу кругообігу капіталу на підприємстві: 

а) оцінка проводиться як в статиці на певний момент часу (стан), так і в 

динаміці за певний проміжок часу (рух); 

б) основа статичної оцінки - ромб виміру фінансового стану 

функціонування підприємства на певний момент часу і нормативні 

(розрахункові) значення відповідних показників, які характеризують ромб, для 

конкретного підприємства, яке аналізується; 

в) основа динамічної оцінки - траєкторія послідовності дискретних 

статичних оцінок, які замінюються, станів за певний проміжок часу, а також 

якісна характеристика самого руху капіталу з використанням понять 

«стійкість» і «рівновага»; 

г) оцінка як в статиці, так і в динаміці, здійснюється на основі кількісно-

якісного(змішаного) підходу. 

Пропоновані методичні основи аналізу і оцінки фінансової стійкості 

підприємства є надійним інструментарієм, який забезпечує об'єктивність і 

повноту оброблюваної інформації, дає узагальнену оцінку фінансового стану 

підприємства на основі даних бухгалтерської звітності з урахуванням типу 
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підприємства, галузевої приналежності, які впливають на розподіл ресурсів і 

структуру балансу. У свою чергу, факторний аналіз фінансової стійкості 

дозволяє розкрити як позитивні, так і негативні причини зміни 

платоспроможності підприємства в звітному періоді, а також намітити певні 

кроки для економічного зростання в майбутньому. 

Література: 

1. Любушин Н.П. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 

/Н.П. Любушин Н.П. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 239 с. 

2. Жваво И.П., Рибаков Ф.Ф. Економіка для юристів Підручник / И.П. 

Жваво, Ф.Ф. Рибаков. - М : Проспект, 2013. - 176с. 

3. Шелобаев С.И. Математичні методи і моделі в економіці, фінансах, 

бізнесі / Шелобаев С.И. - М.: Економіка, 2015. - 358 с. 

4. Муравйов А.И. Теорія фінансового аналізу : проблеми і рішення / 

Муравйов А.И. М.: Фінанси і статистика, 2014. - 234 с. 

 

 

УДК 519.862.6 

Чеголя К.Г. 

Науковий керівник : к.е.н., доцент Довгенко Я. О. 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені  

В. Винниченка 

м. Кропивницький 

 

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРАЦІ НА 

ОСНОВІ СИСТЕМИ ОДНОЧАСНИХ РІВНЯНЬ 

 

Враховуючи аграрну спрямованість економіки нашої країни є доцільним 

постійне оновлення інформації та моделювання сучасного стану ринку зерна 

України та ринку праці за допомогою економетричних моделей на основі 

одночасних структурних рівнянь. 

За статистичними даними ринку зерна України за 2000-2016 рр. необхідно 

перевірити ідентифікованість моделі та отримати оцінки коефіцієнтів моделі за 

допомогою непрямого МНК. [1] 

Модель «попит-пропозиція» матиме вигляд: 

 
де  - рівноважна кількість споживання продукту (т); 

 - ціна продукту (грн./т); 

 - дохід на душу населення (грн.); 

 - витрати на виробництво одиниці продукції (грн./т.). 

За допомогою  MS EXCEL, отримаємо економетричну модель «попит – 

пропозиція» ринку зерна України: 
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Оцінимо якість МНК- моделі за допомогою  коефіцієнтів детермінації для 

кожного рівняння окремо: 

Для : 

Множинний коефіцієнт кореляції R=0,936 - лінійний зв’язок між 

факторами дуже сильний. Коефіцієнт детермінації = 0,877 - 87,7% дисперсії 

результативної ознаки пояснюється моделлю. Fфакт=49,86>Fтеор(1;14)=4,49 – 

рівняння є значимим. Рівень значимості рівняння регресії α=0,00000043 

Для : 

Множинний коефіцієнт кореляції R=0,968 - лінійний зв’язок між 

факторами дуже сильний. Коефіцієнт детермінації  =0,937- 93,7% дисперсії 

результативної ознаки пояснюється моделлю.Fфакт=104,14>Fтеор(1;14)=4,49 – 

рівняння є значимим. Рівень значимості рівняння регресії α=0,0000000039. 

Результати: 

Збільшення попиту на зернові на 3,6%  зумовлює зростання ціни продукту. 

На збільшення споживання продукту направляються відповідно 42,6% та 11,9% 

ціни продукту та доходів людини.  

Отже, з 2000-2016 роки виробництво зернових культур в Україні 

збільшилось. Рівень рентабельності зернових в 2016 році становив 43%, що 

перевищило попередній рік на 17,2%   

 За допомогою статистичних даних заробітної плати, фондомісткості, 

плинності робочої сили та продуктивності праці в Україні за 2000-2016 рр. 

побудуємо економетричну модель ринку праці.[2] 

Модель матиме вигляд  

 

Де 𝐶𝑡- продуктивність праці в період 𝑡; 𝑌𝑡- заробітня плата в період 𝑡; 𝑌𝑡−1 

заробітня плата в період  (𝑡−1); 𝐼𝑡- фондомісткість в період 𝑡; 𝐺𝑡- коефіцієнт 

плинності робочої сили в період 𝑡. 
Перевіривши модель на ідентифікованість отримали, що перше рівняння 

моделі є ідентифікованим, а друге надідентифікованим, отже доцільно 

застосувати двокроковий метод найменших квадратів.  

За допомогою MS EXCEL визначили параметри рівнянь: 

 
Перевіривши значимість першого та другого рівняння маємо, що зв’язок 

між факторами сильний, рівняння є значимими. 

Результати: 

Збільшення заробітної плати на 4%  зумовлює збільшення продуктивності 

праці(людино-день). Підвищення заробітної плати на 11,6% спричиняє 

збільшення фондомісткості. В Україні за 2000-2016 рр. збільшилась заробітна 

плата, що зумовило зростання продуктивності праці. 
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Висновки 

Враховуючи вищесказане для кожного виду ринку розроблено власну 

модель, що в повній мірі характеризує всі її складові. Вітчизняний ринок зерна 

є конкурентним ринком, на якому встановлюється рівновага між попитом та 

пропозицією, тому доцільно використовувати саме економетричну модель 

«попит-пропозиція». Модель Кейнса є класичною моделлю на ринку 

зайнятості, в якій зафіксовано рівень випуску продукції та зайнятості. 

Визначено, що з 2000-2016 роки на ринку зерна в Україні виробництво 

зернових культур збільшилось. Рівень рентабельності зернових в 2016 році 

становив 43%, що перевищило попередній рік на 17,2%. На ринку праці з 2000-

2016 збільшилась заробітна плата, що зумовило зростання продуктивності 

праці на 4%. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАМІНИ ОБЛАДНАННЯ  

В УМОВАХ ОБРАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Багато підприємств зберігають або замінюють обладнання по своїй 

інтуїції, не застосовуючи методи динамічного програмування. Застосовувати ці 

методи доцільно, так як це дозволяє найбільш чітко максимізувати прибуток 

або міні Відомо, що обладнання з часом зношується, старіє фізично і морально. 

В процесі експлуатації, як правило, падає його продуктивність і ростуть 

експлуатаційні витрати на поточний ремонт. Згодом виникає необхідність 

заміни обладнання, так як його подальша експлуатація обходиться дорожче, 

ніж ремонт або заміна. Звідси задача про заміну може бути сформульована так: 

в процесі роботи обладнання дає щорічно прибуток, вимагає експлуатаційних 

витрат і має залишкову вартість. Ці характеристики залежать від віку 

обладнання. У будь-якому році обладнання можна зберегти, продати за 

залишковою ціною і придбати нове. У разі збереження обладнання зростають 
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експлуатаційні витрати і знижується продуктивність. При заміні потрібні значні 

додаткові капітальні вкладення [2].  

Задача про заміну обладнання полягає у визначенні оптимальних термінів 

заміни старого обладнання. Критерієм оптимальності є дохід від експлуатації 

обладнання (задача максимізації) або сумарні витрати на експлуатацію 

протягом планованого періоду (задача мінімізації). 

Економіко-математичні задачі, мета яких полягає в знаходженні 

найкращого (оптимального) з точки зору деякого критерію або критеріїв 

варіанти використання наявних ресурсів (праці, капіталу та ін.), називаються 

оптимізаційними. 

Оптимізаційні задачі розв’язуються за допомогою оптимізаційних моделей 

методами математичного програмування. 

Модель заміни обладнання – це оптимізаційна модель, яку ми можемо 

віднести до динамічного програмування. В основі методу динамічного 

програмування (ДП) лежить принцип послідовної оптимізації: розв’язання 

вихідної задачі оптимізації великої розмірності замінюється розв’язанням 

послідовності задач оптимізації меншої розмірності. Основною умовою 

застосування методу ДП є можливість розбиття процесу прийняття рішень на 

ряд однотипних кроків або етапів, кожен з яких планується окремо, але з 

урахуванням результатів, отриманих на інших кроках [1]. 

У задачах динамічного програмування економічний процес залежить від 

часу (від декількох періодів (етапів) часу), тому знаходиться ряд оптимальних 

рішень (послідовно для кожного етапу), що забезпечують оптимальний 

розвиток всього процесу в цілому. Задачі динамічного програмування 

називаються багатоетапними або багатокроковими. 

В основі процедури оптимізації задач динамічного програмування лежить 

рівняння Беллмана, яке основане на принципі оптимальності Беллмана.  

Принцип оптимальності: який б не був стан системи перед черговим 

кроком, треба вибрати управління на цьому кроці так, щоб виграш на даному 

кроці плюс оптимальний виграш на всіх наступних кроках був максимальним.) 

методами математичного програмування [3]. 

Модель динамічного програмування та оптимізацію Беллмана покладено в 

основу розробленого програмного забезпечення для розрахунку оптимального 

плану заміни обладнання в залежності від обраної стратегії в середовищі 

розробки MS Visual Studio 2010 Professional, мова програмування С#. 

На рис. 1 показана вкладка «Ведення даних та розрахунки».  
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Рис. 1.  Вкладка «Введення даних та розрахунок»(розрахунок з файлу) 

Функції інформаційної системи реалізовані наступним чином. 

Розрахунки відбуваються після натискання кнопок. Кнопка «Побудувати 

таблицю вхідних даних» запускає алгоритм побудови таблиці. Кнопка 

«Розрахувати оптимальний план експлуатації устаткування» запускає алгоритм 

розрахунку оптимального плану заміни обладнання та сумарних витрат або 

прибутку. Кнопка «Побудувати графік» будує графік за результатом 

розрахунку. Кнопка «Очистити вихідні дані» видаляє дані з форми на вкладці 

«Введення даних та розрахунок». Кнопка «Показати схему» на вкладці «Схема 

можливих станів обладнання» відображає схему можливих станів обладнання 

на кожному році експлуатації. 

Таким чином, зроблено висновок, що оптимізаційні задачі на підприємстві 

краще всього вирішувати за допомогою динамічного програмування, 

використовуючи принцип оптимальності Беллмана. 

Розроблена система розрахунку оптимального плану заміни обладнання 

дозволяє отримати результат, в залежності від обраної стратегії на 

підприємстві. Враховуючи прибуток та витрати, система максимізує сумарний 

прибуток або мінімізує сумарні витрати. У результаті розрахунку буде 

знайдено оптимальний план заміни обладнання, сумарний максимальний 

прибуток або мінімальні витрати, буде побудовано графік та схему можливих 

станів обладнання. 

Запропонований програмний продукт розрахунку оптимального плану 

заміни обладнання дозволить спростити та прискорити роботу економістів  

економічного відділу на підприємстві. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ НАСИЧЕНОСТІ  

РИНКУ МОЛОКА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Постановка проблеми. Виробництво молока і молочної продукції завжди 

було і залишається одним з основних напрямів вирішення продовольчої 

проблеми. Важливим завданням агропромислового комплексу є задоволення 

потреб населення у продуктах харчування. Досягти його можна лише за умови 

успішного функціонування ринку молока, основними суб’єктами якого є ті, що 

займаються виробництвом молока, його переробкою, реалізацією та споживачі 

[1]. З огляду на це виникає потреба наукової оцінки сучасного стану розвитку 

ринку молока з метою обґрунтування перспективних напрямів розвитку галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними чинниками 

розвитку молочної галузі можна визначити: по-перше, раціональне розміщення 

й розвиток виробництва молока і молочної продукції з метою максимального 

завантаження виробничих потужностей молокопереробної промисловості та 

ефективного використання природного й економічного потенціалів регіону; по-

друге, це комплексний та всебічний розвиток молокопродуктового 

підкомплексу, враховуючи всі складові маркетингового ланцюжка ―виробник-

споживач‖.Україна і, зокрема, Львівська область, значно відстає за рівнем 

продуктивності молочного скотарства від розвинутих країн. Виробництво 

молока у Львівській області за досліджуваний період скоротилось на 61,2%, 

його реалізація – на 50,5%, а товарність у свою чергу збільшилась лише на 

18,6%. Спад виробництва молока пов’язаний зі скороченням поголів’я та 

зменшенням продуктивності корів, погіршенням відтворення стада, слабкою 

кормовою базою й низькою якістю кормів, недосконалою структурою 

кормовиробництва тощо. 

Тому основним стратегічним питанням розвитку галузі в перспективі 

залишається неухильне підвищення продуктивності молочного стада. Крім 

того, молочна продуктивність стада залежить від таких складових, як його 

якісний склад, стан вирощування ремонтного молодняку, рівень і структура 

використання кормів, спадковість тварин, середовище та їх взаємодія [2]. 

Таким чином, потрібно шукати шляхи вирішення ситуації, що склалася на 

ринку молока та молокопродукції. Основою збільшення виробництва товарної 

продукції повинні стати стабілізація й нарощування поголів’я корів в усіх 

категоріях господарств, підвищення їх продуктивності, що пов’язане із 

вдосконаленням кормової бази й племінної справи в господарствах. 

Вагомим чинником впливу на ситуацію може стати оптимізація 

виробництва молока, щодо чого далі розроблені пропозиції на прикладі 

конкретного господарства. Для цього необхідно використовувати сучасні 
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досягнення науки, застосовувати новітні комп’ютерні технології у напрямі 

пошуку оптимального співвідношення якісних і кількісних параметрів розвитку 

галузі та окремих сільськогосподарських підприємств на перспективу. Важливе 

значення при цьому має вибір та побудова економіко-математичної моделі, яка 

враховує умови здійснення виробничої діяльності у конкретному господарстві, 

чисельність поголів’я, надої від 1 корови та інші параметри розвитку 

сільськогосподарського підприємства, а також її розв’язок.Тому у 

господарствах, де розвиваються тваринницькі галузі, має сенс постановка 

задачі одночасної оптимізації поголів’я тварин і виробництва тваринницької 

продукції. Цього можна досягти впровадженням у практику планування і 

управління виробництвом економіко-математичних методів і комп`ютерної 

техніки. Уже нагромаджений значний досвід застосування економіко-

математичного моделювання для оптимізації окремих галузей, у тому числі 

тваринництва і виробництва його продукції, доведено високу ефективність його 

впровадження [3]. 

Використання економіко-математичних методів і сучасних комп`ютерних 

технологій дає змогу розрахувати оптимальний еластичний план, який 

різниться від плану, розрахованого за існуючими традиційними методами. Крім 

того, використання комп`ютерних програмних інструментів спрощує 

розрахункову роботу. У процесі підготовки економіко-математичної задачі 

важливою умовою є формулювання обмежень, які є основою розгорнутої 

числової моделі. 

Конкретну постановку задачі з оптимізації виробництва продукції 

молочного скотарства здійснено для фермерського господарства Іваніцького 

Р.Є., розміщеного в селі Отиневичі Жидачівського району Львівської області. 

За весь час свого функціонування це господарство було одним із кращих у 

районі й області. Воно має 1114 га орних земель і 176 га природних кормових 

угідь. У господарстві утримують велику рогату худобу і свині. 

У розробленій для цього господарства економіко-математичній моделі 

задачі ставилось завдання оптимізувати водночас і поголів’я тварин у розрізі 

видів і статево-вікових груп, і структуру посівів на корм для окремих видів 

тварин за періодами утримання. Такий підхід до постановки задачі дозволяє 

після розв’язання її розрахувати у спеціально розробленій задачі з розподілу 

заготовлених кормів раціони годівлі кожної із груп тварин. За критерій 

оптимальності прийнято показник максимізації прибутку. У задачі використано 

58 змінних невідомих, на які накладено 63 обмеження.  

Задача розв’язана у двох варіантах. Відмінність між варіантами полягала в 

обмеженні щодо кількості поголів’я корів. Розв’язання задачі за варіантами 

зумовлене тим, що господарство може утримувати різне поголів’я корів і 

відповідно молодняку великої рогатої худоби. Перший варіант передбачає 

утримання молочного стада корів у тій кількості, яка є на даний час, другий – 

наявність тваринницьких приміщень і достатня кормова площа дозволяють 

збільшити поголів’я до 300 голів. А з іншого боку, господарство має 

можливість переробки м’яса на м’ясо-ковбасні вироби, тому зацікавлене у 
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більшій кількості виробництва не лише молока, а й м’яса ВРХ. У двох 

варіантах за результатами розв’язання задачі виробництво товарної 

рослинницької продукції і продукції скотарства виявились різними.  

За результатами розв’язання задачі під виробництво товарної 

рослинницької продукції відводиться 638 га за першим варіантом і 565 га за 

другим, тобто, відповідно, 88% і 78% площі ріллі. За цими варіантами 

досліджуване господарство повинно утримувати 176 гол. корів, відгодовувати 

щорічно 129 гол. молодняку великої рогатої худоби за першим варіантом і 

відповідно 300 гол. корів і 220 гол. молодняку за другим. 

Основні економічні показники: вартість товарної продукції, прибуток, 

рівень рентабельності також різняться у двох варіантах. Основні економічні 

показники дещо кращі у другому варіанті, але собівартість кормів у цьому 

варіанті є вищою. Рівень рентабельності вищий у першому варіанті. Звідси 

випливає, що господарство може вибрати для практичного впровадження будь-

який з них залежно від певних обставин. Однак якщо зайнятися в господарстві 

забоєм тварин і переробкою їх на м’ясо-ковбасні вироби, то за умови, що ця 

переробка є економічно ефективною, прийнятнішим може бути другий варіант. 

Отже, аналіз результатів виробничої діяльності фермерського господарства 

Іваніцького Р.Є. на перспективу аргументовано підтверджує можливість 

забезпечення ринку молока у межах Львівської області лише власною 

продукцією за рахунок збільшення виходу товарної молокопродукції. Цьому 

повинна передувати оптимізація структури кормової площі, збільшення виходу 

кормів; наукові підходи до годівлі тварин. Ці чинники можуть дати позитивний 

ефект лише у разі використання наукового підходу до їх обґрунтування та 

реалізації на основі економіко математичного моделювання. 

Висновки. Збільшення поголів’я молочного стада й зростання 

середньорічних надоїв тісно пов’язані з науковими вимогами до годівлі худоби 

й використанням високоякісних кормів у підприємствах, що займаються 

виробництвом молока. Підтвердженням цього є розроблена модель задачі 

оптимізації поголів’я тварин і кормової бази, яка засвідчує можливість 

забезпечення ринку молока у межах Львівської області власними силами за 

рахунок збільшення виходу товарної молочної продукції. Це говорить про 

наявність потенціалу виробництва молочної сировини в області, який є 

передумовою ефективного функціонування ринку молока в регіоні. 

Література: 

1. Дудар Т.Г. Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої 

взаємодії суб'єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України / 

Т.Г Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 

– Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 28-38. 

2. Пабат В.А. Племенная ценность молочных коров : брошюра / В.А. 

Пабат, Д.Т. Винничук. - К.: Наукова думка, 2003. – 17 с. 

3. Сибаль Я. І. Економіко-математичне моделюваня в АПК : навч. посібник / 

Я.І. Сибаль, З.С. Кадюк, І.Є. Іваницький. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 277 с. 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

161 

УДК 044:338.48 

Юрчук Б.О. 

науковий керівник к.т.н., доцент Т.В. Січко 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця 

 

РОЗРОБКА ВЕБ-ДОДАТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

 

Під час розробки проекту було реалізовано  веб-додаток для туристичної 

фірми.  

Метою проекту є розробка веб-додатку для туристичної фірми із 

застосуванням сучасних методологій і технологій.  

Актуальність проекту полягає в його адаптації до людей з обмеженими 

можливостями.  

Розробка відбувалась на стеку JavaScript технологій. За основу взято нові 

стандарти мов програмування та розмітки, такі як: HTML5, CSS3, ES6 

(ECMAScript 2015). Розробка серверної частини побудована на технологіях 

JavaScript, зокрема використана платформа Node.js. Для роботи з великим 

об’ємом інформації було підключено базу даних. З огляду на стек проекту, було 

обрано базу типу noSQL.  

Проект доведено до фінальної стадії розробки  та реалізовано повний 

купівельний цикл. Описано особливості проекту та перспективи для 

подальшого вдосконалення. 

Ключові слова: веб-розробка, веб-додаток, html, css, javascript, node.js, 

express, mongo DB, noSQL, front-end, back-end. 

Вступ. 

З появою веб-технологій комп'ютер починають використовувати 

абсолютно нові верстви населення. Можна виділити дві найбільш характерні 

групи, що знаходяться на різних соціальних полюсах, які були стрімко залучені 

в нову технологію, можливо, навіть крім їх власного бажання. З одного боку, це 

були представники елітарних груп суспільства - керівники крупних організацій, 

президенти банків, топ-менеджери, впливові державні чиновники і т. ін. З 

іншого боку, це були представники найширших верств населення - 

домогосподарки, пенсіонери, діти. 

Інтернет зближує, реакція на будь-яку подію поступає практично негайно, 

а відстані зникають. Веб-додатки істотно зменшують витрати виробника, так 

само як і розширюють можливості покупця - купувати будь-який товар у будь-

якій країні, в будь-якому місті, у будь-який час доби. Цей момент є істотним під 

час переходу виробників із «звичайної» торгівлі на «електронну» [1]. 

Традиційний ринок Інтернет - комерції зароджувався як ринок роздрібної 

торгівлі. Але поступово на ринку стали з'являтися рішення, орієнтовані не на 

кінцевих споживачів, а на організації, так званий ринок B2B (business-to-

business). 
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Спочатку, на ринку B2B пропонувалися продукти пов'язані власне з 

організацією роздрібної торгівлі (готові Інтернет - магазини, послуги з реклами, 

впровадження Інтернет - торгівлі в традиційні бізнес - процеси і тому подібне). 

Але поступово через Інтернет почали продаватися рішення, безпосередньо з 

Інтернет не зв'язані (комерційне програмне забезпечення, послуги з 

автоматизації, оптова торгівля, брокерські послуги, і т. ін). 

Останні роки, мова програмування JavaScript знаходиться у стадії великих 

змін та інтенсивного розвитку. Спричинене це тим, що мова відноситься до 

слабо та динамічно типізованих, і тому «поріг входу» вважається значно 

нижчим ніж у конкурентів. На JavaScript раніше писали прості браузерні 

сценарії, а зараз на основі цієї мови існує багато Front-end фреймворків, які вже 

давно розроблено гігантами світу ІТ-індустрії: Google (Angular), Facebook 

(React), Yahoo (Ember) та ін. Крім того, компанією Google було створено 

повноцінну платформу для написання Back-end – Node.js, за допомогою якої 

можливо повністю реалізувати серверну частину сайту. Лише на сайті 

пакетного менеджера для  Node.js - npm є більше 400 тисяч готових модулів та 

компонентів. 

 Світ мобільних пристроїв  JavaScript теж не оминув. Компанія Facebook 

активно «просуває» бібліотеку React Native, яка створена для написання 

додатків саме під мобільні пристрої. 

Сама ж «екосистема»  JavaScript постійно збільшується, за словами 

Джеффа Етвуда (авторитетний розробник програмного забезпечення): «Будь-

який додаток, який може бути написано на JavaScript в кінцевому підсумку 

буде написаний на JavaScript». 

Новизною даного проекту можна вважати повну відмову від застарілих 

технологій типу LAMP (Linux, Apache, mySQL, PHP). Хоча мова 

програмування PHP, активно бореться за своє існування  - попит на неї 

стабільно зменшується.  За показниками рейтингу мов програмування TIOBE – 

індекс мови програмування PHP впав з 11,4% (2005 рік) до 3.42% (2018 рік),  

для порівняння JavaScript виріс з 1,5% (2002 рік) до майже 4% (2018 рік). На 

індекс у великій мірі впливає те, що за статистикою 80% сайтів написані на 

застарілих технологіях типу PHP, тому поки існують ці проекти – буде  

необхідність в їх підтримці і в мові програмування на якій вони написані. Ми 

не можемо стверджувати, що вона повністю зникне протягом найближчих 5-10 

років, але можем сказати з упевненістю, що «гілку першості» вона втратила і, 

скоріше всього, вже не поверне. Саме тому написання проекту на лідируючих 

стрімких технологіях, в основі яких лежить мова програмування JavaScript була 

ключовою метою та актуальністю даної роботи. 

Для веб-сайтів органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та територіальних громад, а особливо для веб-сайтів через які можна замовити 

отримання публічних та адміністративних послуг важливим є питання 

доступності для людей з вадами зору. 

Нажаль питання стандартів або методичних рекомендацій щодо розробки 

адаптованих веб-сайтів в Україні залишається не вирішеним. Єдиним варіантом 
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на сьогодні залишається використання нормативів і рекомендацій інших країн 

та міжнародних методичних рекомендацій. 

Розроблений для проекту додаток, задовольняє всі обов’язкові вимоги 

технічного завдання. Front-end частина реалізована нативним кодом без 

використання фреймворків та бібліотек готових рішень. Back-end частина 

реалізована за допомогою платформи Node.js, а для спрощення маршрутизації 

та відправки даних - використано фреймворк Express. Також підключено базу 

даних типу noSQl – mongo DB. Підключення та робота з базою відбувалась 

через стандартний mongoClient.  

Розроблений додаток має ряд особливостей, зокрема: 

 Використано стек технологій пов’язаних з JavaScript 

 Проект реалізовано компонентно, що дозволяє перевикористовувати код, 

та в подальшому успішно підтримувати проект. 

 Проект має завершений «ланцюжок» від потенційного покупця до 

купленого квитка 

Однак, будь який продукт потребує доопрацювань і наш додаток не 

виключення. Оскільки, він був написаний в наукових цілях, потрібно розробити 

ряд компонентів необхідних для повної реалізації його на ринку. А саме: 

 Використання Mongoose для роботи з БД в цілях збільшення захищеності 

та типізованості вхідних даних. 

 Створення можливості реєстрації на сайті 

 Доопрацювання поштових модулів для налаштування підписки на новини 

та отримання на пошту готового квитка. 

Також, дотримуючись тенденцій сучасних веб-додатків, такі дії як: перехід 

по сторінках сайту, запити на сервер, відправка форм повинні відбуватися без 

перезавантаження сторінки браузера. Тому подальша реалізація додатку 

можлива лише у вигляді  SPA (Single Page Application – додаток на одну 

сторінку). А також підтримки технологій Shadow DOM або Virtual DOM 

(віртуальне завантаження компонентів сайту), такі інструменти нам надають 

сучасні фреймворки React та Vue 2.0 відповідно.  

Крім цього, об’єктивним, на нашу думку, буде реалізація API нашого 

додатку, за допомогу технології REST запитів, яка зараз набирає популярність – 

GraphQL. Ну і звісно, обов’язково, потрібно провести юніт-тестування кожного 

компоненту, тут знову ж таки на допомогу приходять нові технології – 

бібліотека для тестування Jest або Mocha. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ РАННЬОГО  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИЗИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 

 

В період поточної крихкості української економіки питання контролю та 

відслідковування зовнішніх «шоків» набуває особливого рівня значимості. 

Ретроспективний аналіз вказує на те, що національна економічна система 

надзвичайно вразлива до кризи платіжного балансу, що характеризується 

різким знеціненням валюти, скороченням міжнародних резервів, а також 

підвищенням відсоткових ставок.  

Науковий інтерес до побудови економіко-математичних моделей, що 

змогли б передбачати настання кризи платіжного балансу, сформувався 

наприкінці XX століття. Саме тоді, в силу поглиблення торгівельних зв’язків 

наслідки кризи у країнах, що розвиваються, мали вагомий ефект «інфікування» 

для їх основних партнерів у всьому регіоні. Праця П. Кругмана [4] дала 

поштовх до поглибленого вивчення можливих факторів впливу, що сприяють 

утворенню дисбалансів та розширення інструментарію щодо попередження 

кризи. Проте досі, системи раннього попередження кризи платіжного балансу 

недостатньо розвинуті та не адаптовані до ідентифікації шоків у режимі 

реального часу. 

Базовим технічним індикатором, що дозволяє ідентифікувати зовнішні 

дисбаланси, являється індекс валютного тиску (ІВТ), що був розроблений 

Б. Айхенгріном, А. Роузом та К. Віплошем [2]. Найчастіше індекс 

обчислюється як зважена сума обмінного курсу, міжнародних резервів та 

відсоткової ставки. Найбільш ефективним для України на основі 
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прогностичних якостей, було визначено ІВТ у формі, що була запропонована Г. 

Камінською, С. Лізондо та К. Рейнхарт [3]: 

 t e t e
t t

t rm t i

rm
EMP i

rm

  

  

 
      (1) 

де 
tEMP  – індекс валютного тиску; 

trm  – обсяг міжнародних резервів 

центрального банку; 
t  – РЕОК; 

tr  – середня відсоткова ставка на 

міжбанківських операціях;   – стандартні відхилення показників.  

Індекс дозволяє зафіксувати кризові періоди 2008-2009 років (див. рис. 1). 

Він також відображає посилення тиску й впродовж 2012-го року, коли дефіцит 

платіжного балансу зріс на 70%, 2014-2015 років (дефіцит платіжного балансу 

4,6-5,2 млрд доларів США). ІВТ може використовуватись як неперервна 

величина, бінарна, а також часто описується наступним чином: 0 – відповідає за 

«спокійний» період, 1 – передкризовий (зміщення ІВТ більше як на 1 ), 2 – 

кризовий (зміщення більш як на 2 ). Варіація різних форм змінної 

використовувалась у роботі для дослідження сигнального підходу як моделі 

прогнозування кризи платіжного балансу та наступних методів 

інтелектуального аналізу даних: панельна логіт-регресія, пробіт-регресія, 

моделювання нейронних мереж, байєсівських мереж, побудови дерева рішень 

за алгоритмом C5.0 та kNN. 

 
Рис. 1. Сигналізування кризи платіжного балансу за допомоги ІВТ 

Джерело: розраховано автором на основі [6, 7]. 

За результатами дослідження найкращими якостями для прогнозування 

настання кризи платіжного балансу володіє гібридна модель на основі 

комбінації kNN та нейронної мережі. За допомоги ансамблю моделей було 

досягнуто 98% точності при ідентифікації станів перетікання кризи [1]. 

Нейронна мережа представлена у формі багатошарового персептрону. Для 

його навчання використовувалась набір з більш як 20 макроекономічних 

факторів. Найбільш значимими виявились: річні прирости імпорту, 

міжнародних резервів, індексу ПФТС; ставка за операціями на 

міжбанківському ринку, сальдо поточного рахунку, середньозважений курс 

гривні до долара, рівень безробіття, індекс споживчих цін, РЕОК та рівень 

внутрішнього кредитування.  
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Було задано специфічну функцію похибки, що виконувала роль критерію 

для зміни структури мережі. Було побудовано модель, що містить один 

прихований шар, що складається з трьох персептронів. Кожний з таких 

нейронів обробляв вхідні дані через функцію гіперболічного тангенса: 

  
1

, 0,1,2
1

j

j

x

j x

e
H j

e










 


   (2) 

де x  – вектор незалежних змінних, 
j  – вектор нейро-специфічних 

коефіцієнтів.  

Три нейронні сигнали 
1 2 3, ,H H H  переходили до фінальної обробки 

класифікаційних станів [5]. Сама обробка являє собою агрегування нейронних 

сигналів у лінійні функції, що репрезентують специфічні стани: 

  0 1 1 2 2 3 3, 1,2k k k k kH H H k           (3) 

Після отримання 
k  розраховувалась ймовірнісна функція: 
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  (4) 

При застосуванні методу kNN кожна ознака настання кризи відносилась до 

переважного класу найближчих сусідів. Відповідно до гіпотези компактності 

очікувалось, що тестова ознака d  буде мати таку ж мітку, як і навчальні ознаки 

в локальній області, що оточує ознаку d . Алгоритм виявився стійким до 

аномальних викидів, тому що ймовірність потрапляння такого спостереження в 

число найближчих сусідів наближається до нуля при зростанні вибірки.  

Унікальні властивості побудованого ансамблю з вищенаведених методів 

дозволило побудувати систему розпізнання дисбалансів на основі 

щоквартальних даних (див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Ідентифікація кризових станів за комбінації kNN та персептрону 

Джерело: розраховано автором на основі [6, 7]. 

У роботі також було досліджено найбільш ефективні способи 

моделювання кризи в Україні та запропоновані кращі методи до передбачення 

нестабільності. За використання сигнального підходу визначено набір 

індикаторів, що сигналізують про ріст ймовірності настання кризи у поточному 

році. Найбільш ефективними були: знецінення РЕОК, зменшення резервів та 
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середнього міжбанківського курсу. Для виявлення порогових значень 

індикаторів була створена систем, що розв’язує оптимізаційні задачі пошуку їх 

найвищої синергії. 

Література: 

1. Dumitrescu E. How to evaluate an Early Warning System? / E. Dumitrescu, 

C. Hurlin, B. Candelon // HAL. – 2010. – Vol. 1. [Electronic source]. – Access mode: 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00450050v1  

2. Eichengreen B. Contagious Currency crises: First Tests / B. Eichengreen, 

A. Rose, C. Wyplosz // Scandinavian Journal of Economics. – 1996. – Vol. 98 (4). – 

P. 463-484.  

3. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises / G. Kaminsky, 

S. Lizondo, C. Reinhart // IMF Staff Paper. – 1998. – Vol. 45 (1). P. 1–48.  

4. Krugman P. A model of balance-of-payments crises / P. Krugman // Journal 

of money, credit and banking, Blackwell Publishing. – 1979. – Vol. 11 (3). – P. 311-

325. 

5. Papadopoulos S. A ternary-state early warning system for the European 

Union / S. Papadopoulos, P. Stavroulias, T. Sager, E. Baranoff // Bank of Greece 

Working Paper. – 2017. – №222. – P. 1-35 

6. Державний служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua/. 

7. Статистика [Електронний ресурс]: база НБ України. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ  

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  

У 2017/2018 Н.Р. 

ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Українською мовою 

 

 

 

 

 

 

Редактор: В.М. Вовк 

Технічний редактор: В.Б. Антонів 

Комп’ютерна верстка: В.Б. Антонів 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 

79000, м. Львів, вул.Дорошенка, 41 


