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несуть автори. 
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застосуванням інформаційних технологій. 
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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 спеціальності 
“Економічна кібернетика”. З цієї нагоди у стінах 
Львівського університету зібралися майбутні 
фахівці, які вже продемонстрували свій науковий 
потенціал. 

Актуальність проблеми управління будь-
якого напрямку людської діяльності свідчить про 
те, що основною рушійною силою науково-технічного прогресу є спеціалісти 
високопрофесійного і інтелектуального рівня. Вони повинні творити нове й 
ефективне, у цьому випадку – в управлінні економічними та соціальними 
процесами, в управлінні виробництвом. 

Вивчення проблем управління економічними процесами дають відповіді 
на очевидні запитання: У чому полягають суть і особливість управління 
сучасними економічними процесами? Які є професійні вимоги до сучасного 
керівника цими процесами? Які конкретні методики та інструментарій доцільно 
передусім освоювати, щоб поліпшити управління економічним процесом 
загалом? 

Серед різних спеціалістів у галузі управління економікою чільне місце 
посідають економісти-кібернетики, які володіють інструментарієм пошуку 
оптимальних управлінських рішень, що вироблені на основі аналізу реальної 
конкретної економічної ситуації за допомогою методів економічного аналізу і 
комп’ютерних технологій. Ви, кібернетики, є економістами-аналітиками, і 
Ваше завдання – виконувати аналітичні роботи в усіх галузях економіки країни. 

Ми живемо в час динамічних змін у людському суспільстві. І завданням 
науковців загалом, а економістів-кібернетиків зокрема, є своєчасно реагувати 
на нові виклики, ефективно використовувати наявні можливості і запобігати 
негативним ефектам. Фахівець повинен володіти ґрунтовними теоретичними 
знаннями, і водночас – бути відкритим до сучасних методик. Нагромадження 
інформації передбачає нові підходи до великих масивів даних – Big Data – що 
дозволяє моделювати, прогнозувати та корегувати економічні процеси. Тут 
важливою є співпраця між фахівцями з різних галузей наук – економістами, 
математиками, соціологами. Таке об’єднання сприятиме розвитку успішного 
стабільного суспільства. 

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 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 факультету Львівського  

національного університету імені Івана Франка 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО 

ЗАВІДУВАЧА  КАФЕДРИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ  КІБЕРНЕТИКИ 

 
Найперше, колектив кафедри економічної 

кібернетики вдячний Міністерству освіти і науки 

України за довіру організувати та провести такий 

авторитетний конкурс, що є для нас великою честю і, 

водночас, відповідальністю.  

Ми раді зустрічі з молодими науковцями - 

дослідниками, системними аналітиками в галузі 

економіки у нашому 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 університетів Києва, Харкова, 

Одеси, Запоріжжя, Тернополя, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та близького 

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

проекти, результати яких 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 спеціалізації «Економічна кібернетика» приймають участь в 

олімпіадах, програмах Еразмус+ по обміну студентами, в проектах  Enactus 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; 

Вовк Володимир Михайлович – заступник голови галузевої конкурсної 
комісії, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна – секретар галузевої 
конкурсної комісії, член галузевої конкурсної комісії, кандидат економічних 
наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Львівського 
національного університету імені Івана Франка; 

Антонів Василь Богданович – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Буняк Василь Богданович – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 
економіки Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Буяк Леся Михайлівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та 
інформатики Тернопільського національного економічного університету; 

Вітлінський Вальдемар Володимирович – член галузевої конкурсної 
комісії, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіко-
математичного моделювання ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»; 

Григорук Павло Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і 
моделювання в економіці Хмельницького національного університету; 

Дмитришин Леся Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

Зомчак Лариса Миколаївна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Іванов Роман В’ячеславович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри економічної 
кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Камінська Наталія Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, 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 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

Кузьменко Ольга Віталіївна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Сумського державного університету; 
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Лагоцький Тарас Ярославович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Максишко Наталя Костянтинівна – член галузевої конкурсної комісії, 
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної 
кібернетики Запорізького національного університету; 

Михайлишин Ростистав Васильович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

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, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Хмелярчук Марія Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та інформаційних 
технологій Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 
банківської справи»; 

Холоденко Анатолій Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри кафедри підприємництва і 
туризму Одеського національного морського університету; 

Черняк Олександр Іванович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Яценко Роман Миколайович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

 
 

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ КОНКУРСУ 
 

Коляденко Світлана Василівна – голова апеляційної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Вінницького національного аграрного університету; 

Грицюк Петро Михайлович – член апеляційної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства та природокористування; 

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. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ  

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кожне підприємство після виготовлення готової продукції має забезпечити 

собі можливість реалізації цієї продукції. При цьому воно несе додаткові 

витрати на збут, до складу яких входять витрати матеріалів для пакування 

готової продукції, витрати на транспортування, перевалку і страхування готової 

продукції, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на 

рекламу та дослідження ринку та інші витрати, пов’язані зі збутом продукції. 

Метою даної роботи є дослідження та побудова моделі системи збуту на 

підприємстві, оскільки в сучасних умовах стрімкого розвитку ринкової 

економіки система збуту продукції є однією з найважливіших в маркетинговій 

політиці підприємства. 

Ефективність роботи системи збуту продукції підприємства безпосередньо 

впливає на розмір його прибутку. Існує досить велика кількість економіко-

математичних методів та моделей, які можуть застосовуватися для покращення 

процесів збутової діяльності підприємства та оптимізації витрат пов’язаних з 

нею. Серед них – управлінські, логістичні, оптимізаційні і т.д. Варто 

відзначити, що кожна модель може знайти своє застосування лише в певному 

аспекті системи збуту продукції. Наприклад, управлінська модель формування 

збутового ланцюга відноситься до моделей стратегічного планування і 

розглядає збутову діяльність підприємства на досить високому рівні. Також 

існують і більш конкретні підходи до моделювання системи збуту, проте вони 

застосовуються в розрізі деякої її складової, наприклад, транспортування, 

пошук ринків збуту тощо. Класичним прикладом такої моделі є транспортна 

задача.[2-5] 

В структурі витрат на збут продукції дуже значну частину займають 

транспортні витрати, не зважаючи на те, що в більшості випадків на 

сьогоднішній день збут відбувається через посередників, які формують канали 

збуту. Витрати на транспортування прямо пропорційні відстані, на яку 

необхідно транспортувати продукцію.  

В першій частині роботи запропоновано метод оптимізації витрат на 

транспортування готової продукції, що ґрунтується на розв’язанні задачі 

оптимального розбиття множини. Цей метод передбачає існування декількох 

виробничих центрів на певній території, які мають задовольнити попит на 

продукцію в межах цієї території. В ході розв’язку задачі дана область 

розбивається на частини таким чином, що загальні транспортні витрати 

мінімізуються для всіх виробничих центрів.[1]  
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Окрім того, дану задачу можна трактувати інакше у випадку, коли 

споживачі самостійно транспортують закуплену продукцію. Таким чином, 

споживачі, зважаючи на ціну товару в певному центрі виробництва(продажу) та 

витрати на транспортування з нього продукції, обирають оптимальний для себе 

варіант, який мінімізує їх загальні витрати на покупку та транспортування. 

ПАТ «Інтерпайп НТЗ» є одним із декількох заводів, які входять до групи 

«Інтерпайп», виробничі потужності якої розташовані в Дніпропетровській 

області. Це дозволяє застосувати даний метод для зниження транспортних 

витрат, які несуть ці підприємства. 

Отже, даний метод може допомогти мінімізувати витрати на перевезення 

продукції, що, безумовно, є дуже важливим для оптимізації загальних витрат на 

збут. 

В епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій та зростання 

потужності комп’ютерів та ЕОМ впровадження інформаційних систем є дуже 

актуальним напрямком модернізації для підприємств будь-яких розмірів. Друга 

частина роботи представляє собою проект інформаційної системи моделювання 

системи збуту продукції підприємства, який є реалізацією моделі оптимального 

розбиття множини для зниження загальних витрат на збут. В ній описано 

концептуальну модель програмного продукту, рух інформаційних потоків та 

наведено елементи програмної реалізації системи за допомогою високорівневих 

мов програмування та сучасних технологій розробки програмного 

забезпечення. 
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Незважаючи на значний розвиток макроекономічного моделювання, 

більшість класичних моделей характеризуються недостатнім рівнем врахування 

всіх взаємозв’язків в економіці для адекватного моделювання динаміки та 

впливу шоків на економічну систему в цілому. Саме тому, динамічні 

стохастичні моделі загальної рівноваги є одними з найбільш перспективних 

інструментів для відповідних задач. Актуальність роботи особливо зростає на 

нинішньому етапі переходу від політики фіксованого валютного курсу до 

інфляційного таргетування в рамках співпраці Національного банку України та 

Міжнародного валютного фонду [1]. На сучасному етапі розвитку монетарної 

політики України все більше набуває важливості аналіз можливих змін в 

основних макроекономічних показниках внаслідок використання різних 

монетарних інструментів, що дозволить проводити зважену грошово-кредитну 

політику та виконувати покладені на Національний банк України завдання. 

Для дослідження впливу монетарних шоків найбільш доцільно та 

актуально використовувати саме моделі динамічної стохастичної моделі 

загальної рівноваги, тому була створена математична та програмна реалізація 

такої моделі для економіки України. Основною перевагою представленої 

моделі є її концептуальність та універсальність. Концептуальність моделі 

виходить з того, що в основу моделі закладені багато структурних елементів, 

які описують деякі особливості економіки України  (інституціональна 

структура, переваги агентів, жорсткість зарплат та цін, сировинний характер 

експортної продукції та енергетичний імпорт, правило Тейлора для монетарної 

політики). Універсальність моделі полягає у можливості дослідження не тільки 

монетарних шоків, а і інших шоків продуктивності, міжнародного впливу, та 

загалом економічної безпеки України. 

Побудовану модель була оцінена на основі баєсівського підходу з 

використанням алгоритму Метрополіс-Гастингса з використанням Dynare 4.5.4. 

Перед оцінкою моделі було проведено калібрацію деяких параметрів на основі 

існуючих розробок відповідних моделей та сталих економічних зв’язків та 

показників в економіці України [2, 3, 4]. Для оцінки моделі були обрані 
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квартальні часові дані за період з 1 кварталу 2002 року по 4 квартал 2016 року 

наступних показників: реальний ВВП, реальний обмінний курс, співвідношення 

поточного рахунку до ВВП, показник робочої сили, інфляція, відсоткова ставка, 

а також світові ціни на сировинні експортні товари та на енергетичні ресурси. 

Після проведення оцінки були отримані коефіцієнти для параметрів 

моделі, найбільш важливими з яких для поставленої задачі були коефіцієнти 

монетарного правила. Так, найменше НБУ реагував на зміни ВВП (оцінка 

відповідного коефіцієнта 0,36) , оскільки це не є пріоритетною ціллю 

регулятора. В той же час, найбільшою була реакція саме на інфляцію 

(відповідний оцінений коефіцієнт склав 1,69), що підтверджує факт, що 

основним завданням НБУ є саме цінова стабільність. Також, досить висока 

оцінка параметра реакції монетарної політики на обмінний курс (на рівні 1,24), 

що в свою чергу свідчить про значну  реакцію НБУ на можливі валютні 

коливання.   

В цій роботі монетарний шок було позначено як різке зростання 

відсоткової ставки на одне стандартне відхилення [5]. Для дослідження впливу 

цього шоку на основні макроекономічні показники було застосовано функції 

імпульсних реакції та декомпозицію дисперсії [6, 7, 8]. Аналіз показав, що 

найбільш чутливою серед проаналізованих змінних до монетарного шоку є 

показник інвестицій. Тому, НБУ повинен проводити досить зважену та 

відкриту політику для того, щоб українська економіка отримувала необхідні 

для розвитку інвестиції. Найменший вплив монетарний шок за інших рівних 

умов має на показник інфляції, який вже через рік після шоку повертається до 

свого рівноважного значення. 

Функції імпульсних реакцій показали, що динаміка зміни ВВП та 

споживання є схожими після появи монетарного шоку. В той же час, 

споживання повертається до свого рівноважного значення швидше, ніж ВВП. 

Це може використати НБУ при розробці заходів цінового та нецінового впливу 

на ринок грошей. В той же час, внаслідок монетарного шоку відбувається 

значна ревальвація національної валюти, що може бути важливою умовою для 

проведення політики валютного регулювання.  

В той же час, декомпозиція дисперсії показала, що в історичній 

ретроспективі монетарний шок пояснює досить малу частку коливань основних 

макроекономічних показників України таких як ВВП та інфляція. Тому, НБУ 

при проведенні монетарного регулювання повинен постійно вивчати вплив 

суміжних факторів та комплексної взаємодії всієї економіки, аби прийняті 

рішення були ефективними та мали потрібний вплив на динаміку визначених 

показників. Особливо це важливо, при проведенні політики таргетування 

інфляції, коли встановлюються цільові показники інфляції, які НБУ має 

виконати наявними у нього методами. 
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Оптимізація виробничої програми в ринкових умовах вимагає постійного 

вдосконалення, оскільки має враховувати низку факторів таких як економічні, 

ґрунтово-кліматичні, соціальні та багато інших. З науково-технічним розвитком 
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більш актуальним постає питання збереження ресурсів та підвищення 

екологізації виробництва, підтримуючи разом із тим належні якісні показники 

продукції. Врахування усіх умов робить визначення оптимальної виробничої 

програми більш складною задачею та вимагає використання 

багатокритеріального підходу, так як велика кількість критеріїв та обмежень 

породжує велику кількість комбінацій поєднання галузей. Сьогодні отримання 

лише економічного ефекту є недостатньою умовою стратегії розвитку 

підприємства в умовах сучасної конкуренції. З метою підтримки 

збалансованого розвитку аграрного виробництва актуальним є впровадження 

еколого-економічних моделей ведення господарської діяльності. 

Таким чином, запропоновано підвищити ефективність планування 

виробничої діяльності аграрних підприємств за допомогою використання 

методів лінійного програмування, а саме: оптимізації поєднання галузей за 

критерієм екологізації землеробства. 

Задача полягає у визначенні оптимальної виробничої програми аграрного 

підприємства та відповідної їй галузевій структурі, при якій за раціонального 

використання виробничих ресурсів, виходячи з планового рівня урожайності 

культур і продуктивності тварин, норм питомих витрат і об’єму ресурсів, 

можна отримати максимум чистого доходу. При цьому враховано класичні 

економічні обмеження [1, 2]: використання виробничих ресурсів; дотримання 

співвідношень розмірів виробництва галузей рослинництва і тваринництва; 

використання основних засобів; забезпечення гарантованого обсягу 

виробництва товарної продукції; забезпечення виробництва і використання 

кормів, необхідних для галузі тваринництва; виробництво соломи для потреб 

тваринництва. Пропонуємо також при побудові виробничої програми 

використовувати й екологічні умови [3]: забезпечення профіцитного балансу 

гумусу; балансу виробництва та внесення органічних добрив; внесення 

необхідної кількості мінерального живлення; наростаючий рівень екологізації 

землеробства; позитивний баланс поживних речовин; ерозійну стійкість земель. 

Розроблена модель орієнтована на середній рівень екологізації, 

притаманний підприємствам, що можуть мати статус спеціальних сировинних 

зон та використовувати технології вирощування культур без хімічних засобів 

захисту рослин. Засоби захисту та боротьба зі шкідниками забезпечується 

механічним обробітком ґрунту відповідно до розроблених технологічних карт. 

Об’єктом дослідження обрано ДП «ДГ«Степне»» Полтавського району 

Полтавської області, що засноване на державній власності, підпорядковане 

НААН України, створене з метою проведення виробничої перевірки та 

впровадження наукових розробок у виробництво. ДП «ДГ «Степне» здійснює 

діяльність на правах власності на площі 3306 га, забезпечене трудовими 

ресурсами (230 ос.) та має молочно-зерновий напрям спеціалізації. Галузі 

рослинництва та тваринництва є перспективними та переважають над 

показниками господарств Полтавського району. Підприємство є фінансово 

стійким, платоспроможним та прибутковим, але господарства у районі при 

цьому – більш рентабельні. Тому досягнення одночасного підвищення 
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рентабельності та екологізації виробництва є дуже важливою задачею для такої 

аграрної області як Полтавська. 

Застосування оптимізаційних моделей як засобу планування виробничої 

діяльності дає змогу покращити основні економічні показники підприємства 

(табл. 1): підвищити рівень рентабельності виробництва на 3 %, збільшити 

рівень виробництва валової продукції на 8 %, скоротити витрати виробництва 

більше, ніж на 3 %, зекономити трудові ресурси до 13 %.  

Таблиця 1 

Показники концентрації виробництва та ефективності поєднання галузей 

у ДП «ДГ «Степне» Полтавського району (за оптимальним планом) 

Показники 

Роки 2019 р. до 2017 р. 

2017 

(факт) 

2019  

(проект) 
(+,–) % 

Площа сільськогосподарських угідь, га 3306 3306 – 100,0 

Площа ріллі, га 3287 3287 – 100,0 

Питома вага інтенсивних культур, % 27,9 24,6 -3,4 х 

Посівна площа, га 3186 3287 101,0 103,2 

у т. ч.: зернових 1019 1356 337,0 133,1 

технічних 1040 517 -523,0 49,7 

Щільність поголів’я тварин, гол: 

– велика рогата худоба 19,1 22,1 3,0 115,8 

 у т. ч. корів 12,7 12,2 -0,5 95,7 

– свиней 26,3 24,6 -1,6 93,8 

Середньорічна чисельність працюючих, ос. 230 199 -31,0 86,5 

Вартість основних виробничих засобів, тис. грн 30151 30151 – 100,0 

Вироблено на 100 га сільськогосподарських угідь, ц: 

– молока 837,8 850,2 12,4 101,5 

– м’яса (усіх видів) 134,6 144,6 10,0 107,4 

 у т. ч. приросту ВРХ 56,3 66,9 10,6 118,9 

Вироблено на 100 га ріллі, ц: 

– зерна 1753,8 2129,6 375,8 121,4 

– приросту живої маси свиней 78,8 77,5 -1,2 98,4 

Виробництво валової продукції на 100 га 

сільськогосподарських угідь  у постійних цінах 

2010 р.  − всього, тис. грн 736,9 794,3 57,4 107,8 

у т. ч.: рослинництва 355,3 311,6 -43,7 87,7 

тваринництва 381,6 479,1 97,5 125,5 

Рентабельність виробництва, % 26,4 29,4 3,0 x 

 

Екологічна ефективність забезпечується підвищенням рівня екологізації 

землеробства за рахунок внесення ≈14 т органічних добив, 112 кг діючої 

речовини мінеральних добрив у середньому на 1 га ріллі, скороченням вдвічі 

площі інтенсивних культур та підвищенням вирощування багаторічних трав на 

55 %. Для типових підприємств молочно-зернового напрямку спеціалізації з 

розвинутим виробництвом м’яса ≈57 % площі ріллі необхідно відводити на 

товарні цілі. 
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Запропонована модель розвитку господарства призначена для більшості 

традиційних підприємств Полтавської області та розроблена з метою підвищення 

рівня екологізації землеробства за оптимальних витрат ресурсів. 

Використання еколого-економічних моделей уможливлює формування 

науково-обґрунтованої системи господарства з урахуванням зональних умов та 

виробничих потужностей. Результати оптимального плану виробництва 

продукції свідчать, що для підвищення екологізації землеробства необхідно: 

збільшити у структурі посівів частку багаторічних трав; у структурі поголів’я 

тварин – частку поголів’я великої рогатої худоби; максимально використати 

рослинні рештки та побічну продукцію у якості органічних добрив; забезпечити 

оптимальне поєднання норм органічних та мінеральних добрив. Для 

підвищення прибутковості підприємства доцільно в галузі рослинництва  

збільшити реалізацію зернових культур за рахунок скорочення технічної 

продукції, а галузі тваринництва – яловичини за рахунок зниження 

виробництва свинини у живій вазі. 

Застосування моделей поєднання галузей в управлінні підприємством 

дозволяє обирати різні сценарії розвитку, приймати оптимальні управлінські 

рішення. Таким чином, отримані результати підтверджують перспективність 

застосування еколого-економічних моделей поєднання галузей для оптимізації 

виробничої програми аграрних підприємств. 
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Сучасні стратегії розвитку успішних компаній застосовані на просуванні 

своїх товарів чи послуг через інтернет-ресурси та так званні соціальні сітки. 

Якісний контент дає змогу як привернути увагу нових клієнтів, так і втримати 

вже існуючих за допомогою додаткових пропозицій. Впровадження сучасних 
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інтернет-технологій у повсякденне життя відкриває нові ресурси для 

розміщення інформації. Передовими сайтами для створення персональних 

сторінок,  розміщення інформації, реклами  являються  Instagram, Facebook, 

Twitter. 

Одними з основних інструментів просування реклами в інтернеті є 

технології  SEO I SMM. Разом з тим застосування інструментарію економіко-

математичного моделювання дозволить дослідити та змоделювати чинники, які  

мають найбільший вплив на створення стратегій PR- комунікацій бізнесу та 

клієнтів, що в свою чергу суттєво покращує фінансові результати діяльності 

таких компаній. У своїх дослідженнях ми  здійснимо моделювання сучасних 

стратегій PR-комунікацій бізнесу та клієнтів на прикладі тернопільських 

салонів краси. 

Проблемам клієнтоорієнтованості в підприємстві присвячено праці таких 

вітчизняних та зарубіжних науковців, як: Друкер П., Тишина Н., Кареєва Ю., 

Мухортова О., Зинкевич А., Еверт С., Новиков А., Патлах И.Н. У численних 

працях підкреслюється те, що стійкі конкурентні переваги підприємство може 

отримати внаслідок постійного фокусу на клієнті. Призначення будь-якого 

бізнесу полягає в задоволенні запитів клієнта, – зазначає відомий 

американський спеціаліст з управління П. Друкер. За  визначенням сучасних 

науковців клієнтоорієнтованість - це стратегічний підхід до розвитку 

організації, що забезпечує підвищення її конкурентоспроможності і зростання 

прибутковості, який передбачає мобілізацію всіх її ресурсів на виявлення, 

залучення клієнтів та утримання найбільш прибуткових з них, за рахунок 

підвищення якості обслуговування клієнтів і задоволення їхніх потреб[2].  

Дослідження щодо використання сучасного інструментарію реклами та 

просування через інтернет-ресурси ми проводили на базі чотирьох провідних 

тернопільських салонів краси: «Престиж», «Раяна», «Версаль» та «Монреаль». 

Ми провели рейтингове опитування клієнтів, щодо якості та 

поінформованості, щодо надання салонами послуг. Як видно з підсумкової 

рейтингового опитування клієнтів найбільше балів, згідно наших досліджень 

набрав салон краси «Престиж», потім згідно опитування іде салон-краси 

«Версаль» і третю позицію по балах займає салон-краси «Раяна». Хоча салон 

краси «Престиж» і набрав максимальну кількість балів, проте набрав не 

найбільшу кількість балів щодо просування своїх послуг  та здійснення PR- 

реклами у соціальних сітках типу Instagram та Facebook. Тому нашими 

рекомендаціями для вказаних салонів буде – більш активна позиція щодо 

реклами та просування послуг через сучасні соціальні сторінки та інтернет-

ресурси, використовуючи та моделюючі свої стратегії розвитку на перспективу, 

використовуючи інструментарій PR, SMM SEO інтернет-технологій. 

Застосовуючи сучасний інструментарій економіко-математичного 

моделювання, ми пропонуємо здійснити моделювання подальшої стратегії 

розвитку  сучасних компаній на основі симулятивної моделі Тріндікса. 

Пропонуємо вдосконалити симулятивну модель Тріндіса доповнюючи її 

додатковими чинниками. Модель набуде вигляду: 
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Pa = ( HW, IW, S, F, G, K, ŠOM)                               (1.)  

 [ розроблено автором самостійно]  

Pa – ймовірність настання очікуваної події (наприклад, закупівлі товару, 

надання послуги); Hw – звичайні та емоційні рішення про закупівлю; Iw – 

показник, що свідчить про поліпшення матеріального стану; S – активізація 

людини до діяльності в даний момент; F – гальмівні чи прискорюючі фактори 

впливу на рішення про закупівлю; G – активна рекламна компанія просування 

послуг салонів у соц. мережі Instagram; К – активна  рекламна компанія 

просування послуг салонів у соц. мережі Facebook; ŠOM  –  просування послуг 

салонів краси на особистих платформах. 

Сформулюємо модель Тріндіса для салонів краси «Престиж», «Раяна», 

«Версаль». 

РS(«Престиж») = (5 * 5 * 5 * 4 * 4 * 4 * 3) = 19200 

PS(«Раяна») = (4 * 5 * 4 * 4 * 3 * 3 * 4) = 6912 

PS(«Версаль») = (4 * 5 * 5 * 4 * 4 * 3 * 4) = 15360 

Як видно з проведеного моделювання за запропонованою нами моделлю 

на основі моделі Тріндікса найбільше балів набирає салон-краси «Престиж» в 

сумі -19200 балів, далі іде салон краси «Версаль»- 15360 балів та найменше 

згідно проведеного моделювання набрав салон краси «Раяна» -6912 балів. 

 Моделювання сучасних стратегій PR-комунікацій бізнесу та клієнтів 

сучасним інструментарієм економіко-математичного моделювання та інтернет-

маркетингом (на прикладі  тернопільських салонів краси) дозволило зробити 

висновок, що підприємства, які надають beauty-послуги, головним каналом 

комунікації визначають соціальні мережі та завдяки цьому ведуть активну 

роботу над реалізацією SMM-стратегії. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ РОСЛИННОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ  

НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 

 

Агропромисловий комплекс України – потужний сегмент виробництва, що 

значно впливає на соціально-економічний розвиток країни та рівень життя 

населення. Рослинництво є провідною галуззю аграрного виробництва. Його 

продукція має надзвичайно важливе народногосподарське значення. 

Рослинництво як економічна система постійно перебуває в умовах невизначеності, 

що завжди породжує ризик. Значний ризик при веденні сільського господарства 

спричиняє невизначеність погодно-кліматичних умов. 

Одним з важливих інструментів управління ризиками є диверсифікація. На 

практиці диверсифікація часто реалізується шляхом побудови портфеля 

фінансових активів. Засновником теорії портфеля у світі визнано Г. Марковіца. 

У його роботах основними характеристиками портфеля є математичне 

сподівання дохідності та дисперсія (як міра ризику) [1].  

При застосуванні портфельної  теорії до рослинної галузі Рівненської 

області частками портфеля будуть посівні площі під певними культурами. 

Конфігурація системи рослинництва визначається один раз на рік після збору 

врожаю та його реалізації, тому змінити структуру портфеля можна теж один 

раз на рік – шляхом зміни розміру посівної площі під кожною культурою у 

відповідності до її рентабельності та потреб ринку. Таким чином можна 

збільшити загальну прибутковість рослинної галузі регіону. Ризик портфеля 

також визначається коливаннями рентабельності вирощування культур. 

Оскільки класична модель оптимального портфеля Марковіца спирається 

на нормальний розподіл дохідності активів, ключовим моментом при 

оцінюванні економічного ризику є ідентифікація закону розподілу значень 

рентабельності. В роботі досліджувалися статистичні дані рентабельності 4 

сільськогосподарських культур (зернові, цукровий буряк, картопля та овочі) за 

17 років спостережень (з 2000 по 2016 рр.) [2]. Перевірка гіпотези про 

нормальний розподіл дохідності всіх компонент портфеля згідно критеріїв 

Колмогорова-Смірнова та Шапіро-Уілка [3] підтвердила, що закон розподілу 

рентабельності відхиляється від нормального. Отже, модель Марковіца до 

оптимізації портфеля посівних площ застосовувати не можна. Для побудови 

нової моделі портфеля було здійснено ідентифікацію закону розподілу 

рентабельності. Комп’ютерні експерименти показали, що рентабельність 

сільськогосподарських культур із хорошою точністю описується 

логнормальним законом розподілу [4]. Оцінки ризику були отримані за 

методологією Value-at-Risk (VaR). VaR – це імовірнісно-статистичний підхід 
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для визначення співвідношення цінових показників і ризику, основним 

поняттям у ньому є розподіл імовірностей, який пов'язує всі можливі величини 

змін ринкових факторів з їхніми ймовірностями [5].  

Математичне описання модифікованої моделі Марковіца для задачі 

максимізації рентабельності при встановленому рівні ризику (пряма задача) має 

вигляд: 
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   (1) 

Тут PR  – загальна прибутковість рослинницької галузі  Рівненської області, 

iw  – відносна частка i -го району у портфелі земельних площ під певною  

культурою (вага i -го активу), ir  – рентабельність i -ої культури (середнє 

значення за 2012-2016 рр.), iV  – ризик i -го активу, розрахований попередньо, 

PV  – загальний ризик портфеля посівних площ основних культур, 0V  – 

максимально допустиме значення ризику, ij  – коефіцієнт лінійної кореляції 

між двома видами активів (ряди рентабельності культур Рівненської області).  

Перше співвідношення системи (1) описує цільову функцію, що передбачає 

максимізацію загальної рентабельності рослинницької галузі регіону шляхом 

перепланування структури посівних площ. Друге співвідношення встановлює 

допустимий рівень ризику. Третє і четверте співвідношення описують умови 

невід’ємності площ та незмінності загальної (сумарної) площі. Решту обмежень до 

моделі (1) введено з метою недопущення різких змін посівних площ. Тут 0iw  – 

поточне значення частки посівної площі під і-ю культурою до початку 

оптимізації. Поточні значення посівних площ під культурами визначалися 

шляхом усереднення за даними 2012 – 2016 років.  

Математичне описання модифікованої моделі Марковіца для задачі на 

мінімум ризику має вигляд: 
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           (2) 

Тут 0R  – деяке гарантоване значення рентабельності основних культур.  

Перше співвідношення системи (2) описує умову, згідно з якою загальний 

ризик основних культур Рівненської області при переплануванні площ повинен 

бути мінімальним. Друге співвідношення забезпечує найменше допустиме 

значення рентабельності портфеля, встановлене експертним шляхом. Решта 

співвідношень аналогічні моделі (1).  

Спочатку визначаємо структуру «максимального» портфеля (з 

максимальними значеннями ризику і дохідності). Для цього у моделі (1) 

ігноруємо умову обмеження ступеня ризику. Визначення структури 

«мінімального» портфеля (з мінімальними значеннями ризику і дохідності) 

передбачає, що ігнорується обмеження на граничне значення рентабельності у 

моделі (2). Отримані портфелі наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Оптимізація портфеля посівних площ основних культур Рівненської 

області 

 
Частки посівних площ 

Ризик, V 
Рентабель- 

ність, R Зернові Буряки Картопля Овочі 

Поточний стан системи 0,735 0,034 0,196 0,034 19,03 25,84 

Максимальний портфель 0,761 0,041 0,157 0,041 19,59 26,92 

Мінімальний портфель 0,683 0,041 0,235 0,041 18,02 25,27 

 

Далі, змінюючи значення ризику 0V  в (1) від мінімального до 

максимального з певним дискретним кроком та розв’язуючи задачу на 

максимум рентабельності, ми отримали множину портфелів відому як 

ефективна множина [1]. 

Таким чином, ідентифікація закону розподілу рентабельності та 

визначення оцінок ризику за методикою VaR дозволили побудувати 

модифіковану модель Марковіца та застосувати її до оптимізації структури 

рослинної галузі Рівненської області. 
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ОЦІНКА ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

ФОРМУВАННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО ШАХРАЙСТВА  

В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

В сучасному світі проблема шахрайств у банківській сфері є досить 

актуальною. Нажаль, повністю усунути її неможливо, так як нові види 

шахрайства розвиваються швидкими темпами. Тому головною метою банків є 

забезпечення максимального рівня кібербезпеки для попередження та вчасного 

реагування на кіберзагрози. Важливим є розуміння причин, які формують 

сприятливе для шахраїв середовище на макрорівні, тобто обумовлюють їх 

схильність до злочинних дій. Тому треба знайти ці причини та розробити 

інструментарій для попередження їх виникнення у майбутньому. Саме тому 

тема, присвячена оцінці впливу макроекономічних факторів на формування 

схильності до шахрайства в банківській сфері, є актуальною для банківської 

системи будь-якої країни. 

Для вирішення окресленої проблеми пропонується використати науково-

методичний підхід, який базується на визначенні центру мас трикутника. Дана 

методика передбачає реалізацію наступних кроків.  

На першому етапі проведено відбір вхідних даних, у якості яких 

виступили макроекономічні показники: мінімальна заробітна плата, показник 

сприйняття корупції, індекс економічної свободи, індекс цивільної свободи, 

індекс процвітання, індекс політичних прав, індекс миру, індекс споживчих цін, 

рівень бідності, населення, рівень інфляції, ВВП на душу населення, кількість 

жінок, кількість чоловіків, фіксовані телефонні абоненти, кількість безпечних 
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інтернет-серверів, індекс щастя, рівень злочинності, індекс людського розвитку, 

індекс недієздатності держави. У якості результуючого показника було обрано 

збитки від шахрайських операцій. 

На другому етапі проведено відбір релевантних факторів за допомогою 

гребеневої регресії, так як вона дає найбільш точні результати та має найбільш 

стійкі оцінки коефіцієнтів регресії. В результаті отримано три рівняння, які 

відображають вплив факторів, згрупованих за економічною, політичною та 

соціальною сферами, на збитки від шахрайських операцій. 

На третьому етапі проведено нормалізацію факторів та розраховано 

інтегральні показники на основі метрики Мінковського. 

На четвертому етапі побудовано модель схильності до шахрайства, 

сутність якої полягає у побудові трикутника, сторонами якого виступають 

економічна, соціальна та політична сфера країни (рис. 1). [1]  

             
Рис. 1. Трикутник схильності до шахрайства 

Економічна 

сфера 

Політична 

сфера 

Соціальна сфера  

Центроїд 

трикутника 

• мінімальна заробітна 

плата; 

• індекс економічної 

свободи; 

• рівень споживчих цін; 

• бідності населення; 

• рівень інфляції; 

• ВВП на душу населення; 

• індекс щастя. 

• рівень сприйняття корупції; 

• індекс політичних прав; 

• індекс цивільної свободи; 

• індекс миру; 

• рівень злочинності; 

• індекс недієздатності держави; 

• індекс цивільної свободи; 

• індекс процвітання; 

• індекс миру; 

• рівень бідності; 

• населення країни; 

• кількість чоловіків, які проживають 

в країні; 

• кількість жінок, які проживають в 

країні; 

• кількість фіксованих телефонних 

абонентів; 

• кількість безпечних інтернет 

серверів; 

• індекс щастя; 

• індекс людського розвитку. 
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Метою моделі (рис. 1) є визначення центроїда трикутника, радіуса 

описаного кола та суми кутів. Якщо сума кутів трикутника дорівнює 180 

градусів та центр мас знаходиться у середині трикутника, то схильність до 

шахрайства відсутня. Якщо трикутник гострокутний, центроїд лежить в 

середині трикутника, то схильність до шахрайства є низькою. Коли трикутник 

тупокутний, центроїд лежить поза трикутником, то схильність до шахрайства є 

високою [1]. Розрахунки було проведено із застосуванням аналітичних пакетів 

“STATISTICA”, “Microsoft Office Excel” та “SAS Studio”. Для реалізації моделі 

використано дані таких країн, як Україна, Канада, США, Росія та 

Великобританія за 26 років. В результаті побудовано карту схильності до 

шахрайства у країнах (рис. 2). Росія, Канада та США мають низьку схильність 

до шахрайства, а Україна та Великобританія мають високу схильність до 

шахрайства. 

 

 
Рис. 2. Карта схильності в країнах до банківського шахрайства 

 

На завершальному етапі проведено перевірку моделі на адекватність. Для 

цього побудовано карту фактичних збитків по шахрайствам, яка виявила, що 

визначені нами країни Україна та Великобританія більше схильні до 

виникнення шахрайства, ніж Росія, Канада та США. Отже, розроблена модель є 

адекватною, адже визначені нами країни, які найбільш схильні до виникнення 

шахрайства, збіглися із фактичними даними. 

Таким чином, здійснення шахрайських операцій в банківській сфері має 

негативні наслідки для стабільності фінансової системи держави, а недостатні 

знання про механізми злочинів ускладнюють процес визначення шахрайства. 

Тому аналіз та оцінка наслідків кібершахрайств дозволяє виявити слабкі місця в 

банківській системі, сприяє накопиченню інформації щодо способів, методів 

шахрайства, портретів шахраїв, їх жертв, формування ознак шахрайства. 
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Застосування запропонованої моделі допоможе працівникам банківського 

сектору оцінити рівень впливу макроекономічних факторів на схильність до 

шахрайства в країні. Проте, для отримання максимального ефекту дана модель 

потребує постійного оновлення та удосконалення у зв’язку з постійною появою 

нових загроз. 

Робота виконана в рамках бюджетної науково-дослідної роботи 

№ 0118U003574 «Кібербезпека в боротьбі з банківськими шахрайствами 

захист споживачів фінансових послуг та зростання фінансово-економічної 

безпеки України».  
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сучасне інформаційне суспільство вже не перший рік трактує глобальну 

мережу Інтернет як невід'ємну частину бізнесу, що дозволяє будь-якій компанії 

здійснювати ділові комунікації з такими цільовими групами, як клієнти, торгові 

посередники (канали збуту), PR-сфера, постачальники, конкуренти і потенційні 

співробітники компанії. Однією з головних тенденцій розвитку Інтернету 

останнього десятиріччя є стрімке зростання популярності соціальних мереж. 

Останні дані від We Are Social показали, що серед 4-х мільярдів користувачів 

Інтернетом більше 3-х мільярдів людей у всьому світі використовують соціальні 

мережі щомісяця, і їх кількість невпинно зростає, тільки за відрізок часу з 

липня 2017 року, кількість активних користувачів соціальних мереж 

збільшилося на 362 млн осіб, що на 13% вище цього показника у минулому році 

[1]. Не дивно, що соціальні мережі все активніше використовуються в цілях 

просування того чи іншого суб'єкта або об'єкта ринку, наприклад, створення 

переконливого образу (бренду) пропонованої продукції.  

Таким чином, використання соціальних мереж Facebook, Twitter, LinkedIn 

та інші, як інструменту просування бренду, стає вкрай актуальним і тому можна 

назвати, як найменше, шість його переваг [2]: 

 — невисока вартість розміщення; 

 — більш точне і широке охоплення аудиторії; 
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 — наявність швидкого зворотного зв'язку; 

 — характер «ненав'язливості»; 

 — слабка схильність до зовнішніх факторів; 

 — можливість відстежувати популярність. 

 По суті, соціальна комерція (або соціальний бізнес) — це поєднання 

соціальної та комерційної діяльності [3]. Даний вид електронної комерції 

ґрунтується на таких особливостях взаємодії в мережі, як легкість сприймання 

аудиторією, довірче спілкування між учасниками, сприятливі умови пізнання 

чогось нового. Можна сказати, що основна ідея, закладена в соціальній 

комерції, це інтеграція різних ком'юніті і соціальних груп в сферу електронної 

комерції. Через проблеми новизни (якою би відносною вона не була) соціальній 

комерції потрібен фундамент для формування системи знань, яка може бути 

використана і теоретиками, і практиками. Цей фундамент повинен спиратися на 

показники комерційних заходів і соціальних медіа, а також на розроблену 

наукову базу [3]. Наукова база, в свою чергу, має включати в собі теми 

досліджень, теоретичні основи, критерії оцінки результатів і методи 

досліджень. Поєднання цих чотирьох елементів повинно забезпечити основу 

класифікації соціальної комерції і тому задає дослідний вектор. 

Аналізуючи процес виникнення і розвитку соціальних мереж, а також 

функції, які вони виконують у сучасному світі, можна дійти висновку, що 

значне поширення соціальних мереж має суттєві соціальні наслідки, як пози-

тивного, так і негативного характеру. 

Серед негативних аспектів впливу соціальних мереж виділяють такі [4]: 

— віртуалізація соціального життя; 

— Інтернет-залежність, що викликає комплекси, психічні розлади, часті 

зміни настрою та депресії; 

— зрощування, переплетіння реального та віртуального у житті людини; 

— поява нових видів девіантної поведінки в формі різних проявів 

хакерства; 

— фрагментація суспільства, створення великої кількості відокремлених 

віртуальних груп за інтересами; 

— поява нових технологій у політичному житті, за допомогою яких 

здійснюється маніпулювання свідомістю; 

— анонімність — користувачі прикриваються різними псевдонімами 

(ніками), під час спілкування в Інтернеті, немає впевненості в тому, що ваш 

співбесідник саме та людина, за яку себе видає; 

— нестримний спам, який є заохоченням під виглядом «безвинних» лінків 

(посилань), що пропонують перейти на різні невідомі, заражені вірусами сайти; 

— крадіжка приватної інформації — людина може стати жертвою злочи-

нців, завдяки інформації розміщеної на персональній сторінці. 

Поряд з цим соціальні мережі можуть надавати і значні переваги [4]. 

Серед них: 

— оперативність та доступність зв’язку між користувачами на будь-яких 

відстанях; 
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— можливість розширення кількості контактів, встановлення нових 

зв’язків та пошук старих друзів і спільнодумців; 

— «глобалізація» життєвого простору людини; 

— поява нових технологій у сфері дозвілля; 

— сприяння формуванню інформаційної культури людини. 

З розвитком інформаційного суспільства, соціальні мережі сприяють 

зростанню можливостей впливу на соціум [5]. Це становить загрозу 

інформаційній безпеці суспільства і особистості та потребує відповідного 

реагування, у тому числі з боку держави. 

Отже, соціальні мережі дозволяють краще розуміти інтереси цільової 

аудиторії, її потреби, бажання, наміри, мотиви, амбіції, страхи тощо. Тобто, з 

опорою на соціально — мережні можливості індустріального суспільства має 

бути сформований соціально/психологічний образ потенційного споживача та 

спроектовані ефективні механізми взаємодії з ним. Стратегічне цілепокладання 

з використанням соціальних мереж допомагає отримувати необхідну 

інформацію про власну компанію та потенційних конкурентів, формувати 

бренд, пробуджувати зацікавленість не лише цільовій, а й суміжних соціальних 

групах, відстежувати основні тренди, бачити зміни в активності рекламних 

кампаній, вирішувати інші завдання ринкової економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТ-МЕДІА  

НА ІНФОРМАЦІЙНУ ЕКОНОМІКУ 

 

Вступ світової економіки в епоху четвертої промислової революції 

означає настання періоду глибоких і всебічних системних змін не лише в 

технологіях виробництва та обміну матеріальних і нематеріальних благ, але й 

всієї системи людських відносин, пов’язаних з економічною діяльністю. 

Відбувається системна реструктуризація економіки під впливом технологічних 

змін, які породжує четвертий технологічний уклад в економіці, кардинальні 

соціальні зрушення, зумовлені змінами в способах та формах комунікацій і 

людської взаємодії. Розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій за 

допомогою інформатизації всіх сфер життєдіяльності та створення нового 

ринку продуктів та послуг в мережевому просторі спричинив появу нової, 

адаптованої до змін, "інформаційної економіки",  у якій інформації та знанням 

надається особлива цінність, як основному продукту виробництва. Завдяки 

багатству інформації, яка зібрана в Інтернеті, швидкості її розповсюдження та 

способам представлення, сьогодні формується віртуальний ринковий простір, 

який є важливою платформою для ведення бізнесу [1]. 

 «Індустрія знань» в сучасному суспільстві передбачає інформаційну 

діяльність, до якої належать інформаційні технології та послуги, освіта, наукові 

дослідження та розробки, засоби масової інформації  (мас-медіа), які, зокрема, 

представлені в Інтернеті. Популярність Інтернет-мас-медіа зростає щорічно, але 

якість інформації залишається під питанням, що не може не впливати на 

процеси, які відбуваються в інформаційній економіці, зокрема на веденні 

бізнесу в країні. Україномовний ринок Інтернет-медіа є досить новим, проте 

активно розвивається і потребує досліджень основних важелів впливу на 

господарське життя суспільства [2]. Сьогодні аналогічні дослідження на 

українському ринку проводились, але їх порівно мало і вони не містять 

порівнянь в міжнаціональному розрізі. 

Метою нашого дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку 

інформаційної економіки на прикладі вивчення впливу Інтернет-мас-медіа на 

економічні інтереси українськомовних та польськомовних користувачів мережі. 

Згідно з метою слід було виконати такі завдання: 1) ознайомитися з 

теоретичним підґрунтям інформаційної економіки; 2) проаналізувати тенденцій 

трансформації економічних відносин в мережу Інтернет; 3) визначити сутність 

та значення для економіки Ітернет-масмедіа як складової інформаційної 

діяльності в "індустрії знань"; 4) порівняти інформаційні впливи українсько- та 

польськомовних інтернет-медіа на споживачів за: найінформативнішими 
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каналами онлайн ресурсів на українському та польському ринках; масовістю 

використання інтернет-джерел у веденні господарських відносин суспільства; 

залежністю між віком, статусом, місцем проживання досліджуваних та їх 

сприйняттям інтернет-ресурсів; впливом інформації з інтернет-медіа на: 1) 

імідж, рентабельність компанії, попит на її товари та послуги; 2) розвиток 

новітніх технологій; 3) створення уявлення про політичну, соціальну та бізнес- 

ситуацію в країні; 4) міжнародну бізнес співпрацю. 

Для того, щоб виявити особливості впливів Інтернет-мас-медіа на 

інформаційну економіку нами було проведено дослідження спрямоване на 

користувачів українського та польського ринку Інтернет-медіа (дві незалежні 

вибірки). Було розроблено анкети українською та польською мовою з 

використанням хмарного сервісу GoogleForm для проведення онлайн 

опитування в соціальній мережі Fasebook. 

У досліджені взяло участь 146 респондентів, з яких 80 (55%) – 

україномовних та 66 (45%) – польськомовних. Результати опитування були 

записані на  GoogleDisk в графічному і табличному вигляді, які потім 

імпортувалися в програму STATISTICA для проведення статистичного аналізу: 

порівняння двох незалежних угрупувань. Для варіанта незалежних вибірок 

постановка математико-статистичної задачі виглядає так: дві вибірки обсягом 

п1 і п2 взято випадковим методом з двох генеральних сукупностей, неперервні 

функції розподілу яких Р1(х) і Р2(х) є невідомими. Потрібно перевірити їхню 

однорідність (неоднорідність). Нульова й альтернативна гіпотези мають вигляд: 

 
Нами в дослідженні було обрано непараметричний вид статистичного 

аналізу, так як змінні вхідного файлу подані у номінальній та порядковій шкалі 

[4]. Відтак був використаний z-test Манна-Уітні непараметричний аналог t-test 

для незалежних угрупувань, а також тести Вальда-Вольфовіца, Колмогорова-

Смірнова для перевірки отриманого результату. Зокрема z-test Манна-Уітні 

розраховується за формулою: 

, 

де N1 –кількість досліджуваних у 1-й вибірці, N2 – у 2-й, TX – більша з 2-

х рангових сум, NX- кількість досліджуваних у групі з більшою сумою рангів. 

Отримані результати даного дослідження дозволяють стверджувати, що: 

- сьогодні понад 85% людей вважають інтернет-медіа найпопулярнішим 

засобом масової інформації; 

- провідні позиції в списку найпопулярніших інтернет-медіа займають 

соціальні мережі (Facebook, Instagram), окрім них більшість респондентів 

зазначили портали одних із найбільших міжнародних інформаційних агентств 

(BBC, Onet, WP, ТСН, RMF). Що підкреслює популярність саме широко 

профільних онлайн ресурсів; 
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- 73% респондентів зазначили, що частково довіряють інтернет-медіа та 

користуються лише перевіреними джерелами; 

- перед тим як довіряти онлайн-медіа, користувачі Інтернету перевіряють 

інформацію на різних ресурсах, співставляють факти. Також респонденти 

зазначили, що значну роль відіграє імідж інтернет-ресурсу, який надає 

інформацію; 

-   80% респондентів зазначили, що інтернет-медіа мають значний вплив на 

розвиток підприємств через висвітлення особливостей її діяльності та 

формування іміджу; 

- у понад 75% випадків інформація онлайн матиме вплив на рентабельність 

компанії. Проте серед польськомовних користувачів інтернету, це явище менш 

поширене ніж серед україномовних, що засвідчує менший вплив інтернет-ЗМІ 

на попит на товари та послуги польськомовної категорії; 

- 80% респондентів обох типів підкреслюють вплив інтернет-медіа на 

зайнятість населення. Так, значна кількість респондентів (40% україномовних і 

34,8% польськомовних) підтвердили, що використовують Інтернет-медіа для 

пошуку роботи чи ВНЗ, а також (36,3% україномовних і 40,9% 

польськомовних) – використовували, але не як головне джерело інформації; 

- значний вплив інтернет-медіа мають на нуково-технічний прогрес. 

Користувачі онлайн ресурсів найбільше цінують мобільність, швидкість 

передачі інформації та можливість формування нових проектів в просторі без 

кордонів. Загалом близько 95% респондентів зазначили позитивний вплив 

інтернет медіа на розвиток новітніх технологій; 

- підтверджено припущення, що інтернет-медіа є значущим джерелом 

отримання інформації та формування поглядів щодо політичної, соціальної та 

бізнес-ситуації в країні. Так, понад 80% україномовних та польськомовних 

користувачів інтернет-медіа цікавляться політикою за допомогою онлайн 

ресурсів, на підставі чого формують власні погляди; 

- отриману в Інтернет-медіа інформацію обидві сторони найчастіше 

використовують в роботі чи навчанні, чи для формування власного світогляду. 

Ці дані вказують на те, що інтернет-медіа є невід’ємною частиною 

інформаційного простору сучасного суспільства та мають вплив на 

господарські та суспільні процеси. 

Порівняльний статистичний аналіз визначив, що вплив інтернет-медіа на 

суспільство є подібним у двох досліджених групах респондентів і не залежить 

від мови, статусу чи статі. Значущі відхилення є у відповідях лише у віковій 

категорії «понад 55 років», що можна пояснити стрімким розвитком інтернет-

медіа саме протягом останніх років і складнішою адаптацією старшого 

покоління до нових інформаційних ресурсів та методів і засобів їх подання.  
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО  

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

У сучасних умовах глобалізації світової економіки, головною та 

найважливішою умовою сталого розвитку економіки країни виступають ідеї та 

знання, які в подальшому перетворюються у сучасні технології, новітні системи 

управління тощо. Необхідність та спроможність виходу України на траєкторію 

сталого розвитку досить часто пов'язують з переходом до інноваційної-

інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки. 

У Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» представлено наступне 

визначення: «Сталий розвиток – це процес розбудови держави на основі 

узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з 

метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь». 

Сталий розвиток поєднує у собі 6 складових: економічну, екологічну, 

соціальну, правову, політичну та духовну [1], варто акценту вати увагу на тому, 

що це поняття є надзвичайно широко плановим та багатокомпонентним, проте 

можливо виділити інноваційну та інвестиційну сфери окремо (таблиця 1). 
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Таблиця 1 

Аналіз ВВП України, 2012-2017 рр. 

Роки 

Номінальний ВВП (у факт. 

цінах) 

Валове нагромадження основного 

капіталу 

млн. 

грн. 

Відхилення від 

попереднього 

року млн. грн. % до ВВП 

млн. 

грн. 
% 

2012 1408889 +92289 +7,0 275347 20 

2013 1454931 +46042 +3,3 256575 18 

2014 1525428 +70497 +5,0 207024 17 

2015 1979458 +454030 +30 303297 15 

2016 2383182 +403724 +20 512830 22 

2017 2982920 +599738 +25 618914 21 
Джерело: складено та розраховано авторами на підставі даних [4] 

Аналіз та оцінка рівня інноваційно-інвестиційного розвитку України 

засвідчує, що валове нагромадження основного капіталу характеризується 

поступовим зменшенням у 2012-2014 роках, але у відсотках до ВВП значення 

показника нижче критичного рівня (15-17 %) спостерігалось у 2013, 2014 та 

2015 роках. 

Інноваційно-інвестиційна сфера є однією з найчутливіших складових 

економічного розвитку, яка здатна миттєво реагувати на дію зовнішніх та 

внутрішніх чинників впливу. Інноваційно-інвестиційна діяльність складається з 

інноваційної та інвестиційної діяльності країни. 

Згідно з доповіддю «Глобальний індекс інновацій 2018», підготованою 

спільно Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Глобальний індекс інновацій 

охоплює 127 економік світу й використовує 82 показники по цілому ряду тем 

[2]. Так, за останні роки для України підсумковий Глобальний індекс інновацій 

лишився на досить низькому рівні.   

Серед країн-лідерів у сфері інновацій знаходяться Швейцарія, 

Нідерланди, Швеція, Великобританія, Сінгапур, США, Фінляндія, Данія, 

Німеччина, Ірландія. Україна у 2018 році зайняла 43 місце із 127, зміцнивши 

свої позиції порівняно з минулим 2017 роком на 7 пунктів. (у 2017 р. – 50 місце, 

у 2016 р. – 56 місце, у 2015 р. – 64 місце). 

За даними Міністерства фінансів України, кількість прямих іноземних 

інвестицій в економіку України за ІІ квартал 2018 року становить 667 млн дол., 

що на 370 млн дол., менше за аналогічний показник 2017 р. Обсяг іноземних 

інвестицій у ІІ кварталі 2017 р. склав 1037 млн дол. [3]. 

За структурою, найбільші обсяги були по напрямах (рис. 1). 
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27%

 
Рис. 1. Обсяги прямих іноземних інвестиції в Україні за структурною 

змінною у 2017 р., % 
Джерело: складено та розраховано авторами на підставі даних [3]  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у 2017 

р. освоєно 69,9 % капіталовкладень. 

У 2017 році найбільший обсяг іноземних інвестицій надійшов з Кіпру 

(506 млн дол.), Росії (395,9 млн дол.), Нідерландів (262,5 млн дол.), 

Великобританії (211,7 млн дол.), Німеччини (119,3 млн дол.) [3]. 

Технічний прогрес та інновації призводять до більш ефективного 

використання праці і капітальних інвестицій, і, таким чином, сприяють росту 

продуктивності – одного з основних чинників економічного зростання в 

більшості країн світу протягом понад двох десятиліть. 

Потреба в інноваціях сьогодні актуалізується більше, ніж будь-коли 

раніше. Це пов'язано, по-перше, з необхідністю відновлення економіки країн 

після світової фінансової кризи, а інновації можуть стати ефективним засобом 

досягнення цієї мети, по-друге, із зміною способів функціонування економіки і 

суспільства внаслідок сучасних технологічних трансформацій, особливо у сфері 

ІКТ – впровадженні технологій штучного інтелекту, блокчейну, Інтернету 

речей та промислового Інтернету речей, 3-D друку, 5G зв'язку, доповненої та 

віртуальної реальності тощо, які докорінним образом змінюють процеси 

виробництва і будівництва, торгівлі і логістики, навчання і накопичення знань і 

т. д. [4]. 

За даними звіту Світового економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність 2017-2018 рр., Україна піднялася на 4 позиції в 

рейтингу й посіла 81 місце серед 137 досліджуваних країн. 

Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку економіки держави 

передбачає модернізацію економіки, яка ґрунтується на впровадженні 

принципово нових технологій і застосуванні нових знань. Проведене 

дослідження дає можливість визначити пріоритетні напрями реалізації сучасної 
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інноваційної політики. Однак в умовах кризового стану економіки України 

проблемою є інвестиційна підтримка інноваційних рішень. 

Отже, функціонування інноваційно-інвестиційної стратегії  великою 

мірою залежить ефективності реалізації пріоритетних напрямків інвестування з 

урахуванням інноваційної спрямованості, що є одним із головних аспектів 

забезпечення сталого економічного зростання в Україні. 

Інноваційний розвиток є одним з пріоритетних напрямів для досягнення 

концепції сталого розвитку економіки України його цілей та завдань в умовах 

конкурентного середовища.  

Чинником регулювання інвестиційних процесів є докорінна перебудова 

системи державного регулювання інвестиційними процесами, яка б 

співпрацювала як з вітчизняними, так і іноземними інвесторами, та сприяла 

залученню капіталу, координувала співробітництво з міжнародними 

організаціями тощо. 
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ВИРІШЕННЯ БАГАТОІНДЕКСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ 

ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 

 

 Менеджмент сучасних компаній (підприємств) має приймати 

обґрунтовані оперативні рішення, що враховують як різні цілі компанії, так і 

різні критерії вибору альтернатив. Для цього можуть використовуватися 

різноманітні економіко-математичні методи та моделі, серед яких набувають 

широкого використання ті, що дозволяють вирішити транспортні задачі як 

задачі розподілу деяких ресурсів у виробничій сфері, в логістичних системах 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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різного рівня, у сфері інформаційних технологій, наприклад, при побудові 

інформаційно-комунікаційних мереж, розподілу апаратних та програмних 

ресурсів у хмарних обчисленнях і т.п. Разом з тим, транспортні задачі 

залишаються найбільш характерними для сфери логістики, де менеджмент 

підприємств має зважати на велику кількість факторів, що впливають на 

вартість та час доставки продукції тощо. 

 Серед транспортних задач виділяють двохіндексні та багатоіндексні. 

Двохіндексна транспортна задача полягає у визначенні оптимального плану 

перевезень деякої однорідної продукції з місць її виробництва до місць її 

споживання з урахуванням певних обмежень по кількості такої продукції, що 

забезпечує мінімальні транспортні витрати [1]. Багатоіндексні транспортні 

задачі дозволяють при визначенні оптимального плану перевезення врахувати 

транспортування різних видів продукції, використання декількох видів 

транспортних засобів, здійснення транспортування через проміжні пункти 

тощо.  

 У нашій роботі ми зосередилися на досліджені трипланарної та 

триаксіальної транспортних задач. В загальному випадку трипланарна 

транспортна задача полягає у формуванні оптимального плану щодо 

транспортування деякої однорідної продукції з місць виробництва до місць 

споживання різними транспортними засобами, а триаксіальна транспортна 

задача полягає у формуванні плану транспортування різних видів продукції від 

місць виробництва до місць споживання за найменших транспортних витрат 

[1]. Одним із перспективних засобів вирішення таких транспортних задач є 

еволюційні алгоритми пошуку, зокрема, генетичні алгоритми, які здатні за 

відносно невеликий проміжок часу знайти рішення, що близьке до 

оптимального, або є й точно оптимальним. 

 Генетичний алгоритм є еволюційним алгоритмом пошуку рішення задач 

оптимізації шляхом поступового підбору, комбінування та варіації шуканих 

параметрів можливих рішень задачі із застосуванням механізмів подібних до 

біологічної еволюції [2]. Однієї з особливостей генетичного алгоритму є те, що 

на кожній ітерації алгоритму аналізується не одне можливе рішення задачі 

(«хромосома»), а деяка підмножина рішень («популяція»), що позбавляє 

можливості отримання локального екстремуму функції та дозволяє скоротити 

час отримання рішення [2]. 

В контексті застосування генетичного алгоритму до вирішення 

трьохіндексної транспортної задачі будемо розуміти під хромосомою план 

транспортної задачі; під популяцією (набором хромосом) множину можливих 

розв’язків транспортної задачі на певному етапі функціонування генетичного 

алгоритму; під генами (елементами хромосоми), зокрема, обсяги перевезення 

продукції від певного місця виробництва до певного місця споживання; під 

функцією пристосованості цільову функцію транспортної задачі. 

 В загальному випадку кроки генетичного алгоритму для вирішення 

трипланарної та триаксіальної транспортної задачі можуть бути наступними [3, 

4]: 
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1) формування початкової популяції хромосом. На цьому кроці 

відбувається побудова опорних планів транспортної задачі, які є хромосомами в 

генетичному алгоритмі. Кількість опорних планів відповідає розміру популяції 

та встановлюється дослідником самостійно; 

2) оцінювання значення функції пристосованості хромосом (особин) 

початкової популяції. Вважатимемо в нашому випадку найкращою 

хромосомою ту, в якої значення функції пристосованості є найменшим, що 

буде відповідати плану транспортної задачі із найменшим обсягом витрат на 

доставку продукції від виробника до споживача; 

3) перевірка умови зупинки генетичного алгоритму. Якщо робота 

генетичного алгоритму зупиняється, то з цього кроку переходимо до кроку 8, де 

здійснюємо вибір найкращої хромосоми, інакше – переходимо до наступного 

кроку; 

4) селекція хромосом (особин) популяції, які допускаються до 

формування нового покоління; 

5) застосування генетичних операторів, зокрема, схрещування, мутації; 

6) формування популяції нового (наступного) покоління; 

7) подібний до другого кроку. Здійснюється оцінювання значення функції 

пристосованості хромосом та перехід до кроку 3; 

8) вибір найкращої хромосоми за значенням функції пристосованості, яка 

(хромосома) приймається за результат розв’язку транспортної задачі. У нашому 

випадку це буде хромосома із мінімальним значенням функції пристосованості. 

Значення генів цієї хромосоми будуть відповідати: значенням обсягів 

перевезення продукції від виробників до споживачів різним типом транспорту 

(у разі розв’язку трипланарної транспортної задачі); значенням обсягів 

перевезення різних типів продукції від виробників до споживачів (у випадку 

розв’язку триаксіальної транспортної задачі). 

Програмна реалізація генетичного алгоритму вирішення трипланарної 

транспортної задачі здійснена нами з використанням Javascript. Дослідження 

показали, що із збільшенням кількості ітерацій алгоритму популяція стає дедалі 

одноманітною, тому в подальших версіях програмної реалізації 

запропонованого у роботі застосування генетичного алгоритму для вирішення 

трьохіндексних задач будуть присутні інші генетичні оператори, а також буде 

здійснена реалізація й для триаксіальної транспортної задачі. 

Дана робота є однієї із небагатьох, в якій здійснено дослідження 

використання генетичного алгоритму для вирішення трьохіндексних 

транспортних задач. Отримані результати можуть бути використані як у 

навчальному процесі, зокрема при викладанні дисциплін, в яких вивчаються 

засоби штучного інтелекту, різні економічні задачі та способи їх вирішення 

тощо. Результати роботи можуть бути цікаві для менеджменту підприємств 

реального сектору економіки, в яких існують перевезення, зокрема, це 

логістичні компанії, великі виробничі підприємства, мережі супермаркетів 

тощо. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ФАЗОВИХ ТРАЄКТОРІЙ  

НЕЛІНІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ  
 

 

Для ефективного управління економічними системами необхідне 

забезпечення їх стійкості. Пiд cтiйкicтю cиcтеми зaзвичaй розумiють її здaтнicть 

повертaтиcя до cтaну рiвновaги пicля закінчення дiї збурюючого впливу. Теорiя 

cтiйкоcтi економічних cиcтем доcтaтньо розвиненa у зaгaльному виглядi i 

предcтaвленa роботaми В. Aрнольда, В. Aнiщенко, О. Ляпунова, I. Ляшенка, М. 

Моicєєва тa iн. Водночac, незвaжaючи нa доcтaтню кiлькicть нaукових 

доcлiджень, недоcтaтньо вивченою зaлишaєтьcя проблема визнaчення умов 

cтiйкоcтi cиcтем aгрaрного виробництвa, які поєднують рослинницьку і 

тваринницьку підсистеми. Зaвдaння побудови стійких моделей функцiонувaння 

тaких cиcтем зумовлює aктуaльнicть дaної роботи. 

Cтрогa теорiя cтiйкоcтi динaмiчних cиcтем побудовaнa О.M. Ляпуновим в 

рaмкaх якicної теорiї диференцiaльних рiвнянь [5]. Cтaцiонaрнa точкa 0x  

aвтономної cиcтеми, якa опиcуєтьcя диференціальним рiвнянням )(/ xadtdx =  

нaзивaєтьcя cтiйкою зa Ляпуновим, якщо для будь-якого cкiльки зaвгодно 

мaлого 0  icнує тaке 0  що зa будь-яких почaткових умов розв’язок 

рiвняння нiколи не вийде зa межi -околу точки 0x . Точкa 0x  нaзивaєтьcя 

acимптотично cтiйкою, якщо вонa  cтiйкa  зa Ляпуновим  i  крiм того 

0),(),(lim 10 =−
→

yxTyxT
t

. Iншими cловaми, це ознaчaє, що двi cуciднi трaєкторiї 
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у фaзовому проcторi з бiгом чacу зближуютьcя. Економiчне визначення 

cтiйкоcтi cиcтеми є близьким до ляпуновcького визнaчення acимптотичної 

cтiйкоcтi. Одним з оcновних методiв доcлiдження нелiнiйних cиcтем є метод 

лiнеaризaцiї, який полягає у доcлiдження cтiйкоcтi зa лiнiйним нaближенням 

[3,5]. 

Розглянемо економiчну дiяльнicть aгрaрного пiдприємcтвa, яке поєднує 

гaлузі роcлинництвa та твaринництвa. Будемо розглядaти пiдприємcтво як 

cиcтему, оcновними об’єктaми якої є пiдcиcтемa роcлинництвa тa пiдcиcтемa 

твaринництвa. Підсиcтемa роcлинництвa розвивaєтьcя зaвдяки влacним доходaм 

тa нaдходженням вiд твaринницької гaлузi у виглядi безплaтних оргaнiчних 

добрив. Тваринницька підсиcтемa аграрного господарства розвивaєтьcя зaвдяки 

влacним доходaм тa нaдходженням кормів вiд роcлинницької гaлузi. Взaємодiю 

двох підсистем можнa предcтaвити у виглядi cиcтеми двох диференцiaльних 

рiвнянь 

./

;/

2122

2111

xdxcxdtdx

xbxaxdtdx

−=

+−=
                                       (1) 

Дана модель належить до класу моделей Лоткі-Вольтерра [1,2]. Вci коефiцiєнти 

моделі (1) є додaтними. Дослідження системи (1) на стійкість в околі 

стаціонарної точки dcx /10 =  bax /20 =  привело до характеристичного рівняння  

02 =+ ac .                                                    (2) 

Розв’язки рiвняння (2) мaють вигляд 

aci=2,1 .                                              (3) 

Оcкiльки дiйcнa чacтинa кореня вiдcутня, виcновок щодо cтiйкоcтi зробити не 

можнa. Розглянутий випaдок вiдповiдaє cтaцiонaрнiй точцi типу «центр». Це 

ознaчaє, що вci фaзовi трaєкторiї є зaмкнутими i охоплюють центральну 

стаціонарну точку. При дiї зовнiшнього збурення рухомa фaзовa точкa, якa опиcує 

cтaн cиcтеми, переходить нa iншу фaзову трaєкторiю i не повертaєтьcя до cвого 

попереднього cтaну. Тaким чином, в економiчному розумiннi, aнaлiзовaнa cиcтемa 

не є cтiйкою. 

Причиною нестійкості аналізованої нами системи може бути недостатньо 

точне врахування взаємодії підсистем. Оcкiльки економiчне зроcтaння не може 

бути безмежним через обмежену кiлькicть реcурciв, при моделювaннi 

економiчного роcту необхiдно врaховувaти попрaвку Ферхюльcтa. Уточненa 

динaмiкa система описується системою диференціальних рівнянь 

( ) .//

;/

21222

2111

xbxKxKcxdtdx

xbxaxdtdx

−−=

+−=
                                  (4) 

Тут c  - покaзник екcпоненцiйного роcту тваринницької пiдcиcтеми, K - cтaцiо-

нaрний рiвень розвитку пiдcиcтеми, який визнaчaєтьcя доcтупним реcурcом. 

Стаціонарна точка системи має вигляд 

.;1 2010
b

a
x

bK

a

d

c
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−=                                        (5) 
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Дослідження показало, що система (4) в околі даної точки є стійкою. Згiдно з 

icнуючою клacифiкaцiєю, отримaний нaми розв’язок вiдноcитьcя до типу розв’язкiв 

“cтiйкий фокуc” [1,6]. Фазовий портрет системи представлений на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Фазовий портрет системи з врахуванням ефекту насичення 

Для чисельного дослідження моделi cиcтеми aгрaрного комплекcу «роcлинництво 

– твaринництво» ми використали метод Рунге-Кутта четвертого порядку, 

реалізований у прогрaмному комплексі MatLab [3,4]. Тaким чином, врaхувaвши 

обмеження нa економiчний рicт твaринницької пiдcиcтеми, ми отримaли cтiйку 

мaтемaтичну модель еволюції aгрaрного комплексу.  

 Інша причинa неcтiйкоcтi моделi (1) може полягaти в недоcтaтньо точному 

врaхувaнні впливу кормiв нa cиcтему твaринництвa. Поcтaчaння кормiв не лише 

покрaщує фiнaнcове cтaновище твaринницької пiдcиcтеми, aле i сприяє 

пiдвищенню нaдоїв молокa. Для врaхувaння цього додaткового ефекту додамо до 

прaвої чacтини другого рiвняння cиcтеми (1) додaнок 1ex+ . Тодi отримaємо 

мaтемaтичну модель нacтупного вигляду 

./

;/

21122

2111

xdxexcxdtdx

xbxaxdtdx

−+=

+−=
                                   (6) 

Стаціонарна точка системи має вигляд 
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Дослідження показало, що система (6) в околі даної точки є стійкою. Як і у 

попередньому випадку, отримaний нaми розв’язок вiдноcитьcя до типу розв’язкiв 

“cтiйкий фокуc”. Отже, врaхувaння подвійного позитивного впливу постачання 

кормів також приводить до висновку про стійкість мaтемaтичної моделі 

взaємодiї роcлинницької тa твaринницької пiдcиcтем.  

Висновки. В роботі побудована еволюційна динамічна модель системи 

«рослинництво – тваринництво». Найпростішим варіантом моделі цієї системи 

є модель типу Лоткі-Вольтерра. Тип нерухомої точки відповідної 
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лiнеaризовaної cиcтеми вiдповiдaє центру, але система не має асимптотичної 

стійкості. Для більш коректного дослідження проблеми стійкості системи ми 

додатково врахували ефект насичення економічного росту та ефект зворотного 

зв’язку. Отримaні стаціонарні розв’язки відповідних моделей вiдноcитьcя до 

типу “cтiйкий фокуc”. Таким чином, більш точне врахування взаємодії підсистем 

аграрного комплексу приводить до висновку про асимптотичну стійкість 

системи. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА 

ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ КРАЇНИ  

 

Інвестиції є рушійною силою позитивного розвитку країни та відіграють 

значну роль в її функціонуванні. Вони забезпечують підвищення не лише 

виробничого потенціалу країни, а й культурного та освітнього рівня, стають 

підґрунтям для посилення сфер науки та технологічного розвитку, 

забезпечують обмін дослідницькою інформацією. В умовах сучасної тенденції 

до глобалізації роль інвестування невпинно зростає, оскільки саме інвестиції 

виступають ланкою, яка поєднує світові господарства. Для країн, що стоять на 

шляху зростання, цей процес є найбільш актуальним, тому наявність іноземних 

інвестицій має безліч позитивних аспектів. Головними з них є збільшення 

об’єму реальних капіталовкладень, прискорення темпів економічного 

зростання, покращення стану платіжного балансу країни, залучення локальних 

капіталів, зміцнення ринку фінансів, підвищення рівня зайнятості та 
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кваліфікації кадрів, впровадження новітніх технологій, розвиток 

інфраструктури, покращення засобів комунікацій тощо. Звичайно існує багато 

аспектів, від яких залежить рівень притоку інвестицій в державу, але ключовим 

з них є інвестиційна привабливість.  

Інвестиційна привабливість є складним поняття, що не має чітких меж 

для визначення. Така неоднорідність цієї наукової одинці призводить до 

виникнення суб’єктивного підґрунтя для визначення інвестиційної 

привабливості при кожному конкретному випадку.  

Інвестиційна привабливість країни віддзеркалює сучасний стан та рівень 

розвитку держави, оскільки виступає інтегральним показником, який 

визначається сукупністю її економічних, політичних, соціальних, культурних, 

науково-технологічних, інфраструктурних, фінансових, ресурсно-сировинних, 

екологічних (та інших) характеристик, що обумовлює платоспроможній попит 

на інвестиції. Тобто, цей параметр є сукупною оцінкою всіх галузей 

функціонування держави.  

 Сутність побудови інтегрального показника полягає в тому, що множина 

різних окремих часткових показників зводиться до єдиного показника, що в 

повній мірі відображає всі вхідні чинники. Інвестиційна привабливість і є саме 

таким об’єднуючим показником.  

Отже, інвестиційна привабливість країни складається із множини 

показників, які входять до шести логічних груп: економічні, соціальна 

інфраструктура, політичні, екологічні, кримінальні та науково-технічні. 

Найбільш впливовою та об’ємною групою є економічна, оскільки вона, 

безперечно, відіграє ключову роль у формуванні інвестиційної привабливості 

країни. 

В процесі дослідження було створено єдиний інтегральний показник 

інвестиційної привабливості для кожної країни на основі часткових факторів. 

Розрахунок інтегральних показників виконувався за формулою багатовимірної 

середньої. Цей метод дозволяє підкреслити важливість одних груп факторів 

серед інших, оскільки, наприклад, група економічних показників, має суттєву 

перевагу над іншими. 

На основі отриманих інтегральних показників інвестиційної 

привабливості була побудована загальна регресійна модель залежності індексу 

інвестиційної привабливості від макроекономічних чинників. 

Серед стимуляторів найбільший вплив на інвестиційну привабливість 

країни має доля активного населення в загальній кількісті резидентів, 

наступним за силою впливу є об’єм ВВП на особу, а останнє місце посідає 

роздрібний товарообіг. Найсильнішим дестимулятором є індекс споживчих цін, 

далі – доля первинних галузей у структурі експорту та наприкінці – рівень 

безробіття. 

Найбільшої уваги потребує мінімізація інфляційних процесів, оскільки 

індекс споживчих цін є головним пригнічуючим макроекономічним чинником. 

Також варто звернути увагу на показники ринку праці, міграцію робочої сили 

та тіньову працю – саме це зменшує кількість активного населення держави. 
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Українська міжнародна торгівля потребує перегляду: зменшення експорту 

сировини та необроблених матеріалів за рахунок ринку послуг та готової 

продукції. Отже, можна впевнено сказати, що в Україні рівень інвестиційної 

привабливості не є сильною стороною, але це питання реформ та ефективної 

державної політики. 

Отже побудована в роботі модель є інструментом для оцінки рівня 

інвестиційної привабливості країни з точки зору макроекономічних чинників. 

Вона дозволяє виявити обґрунтовані причини і проблеми в економіці, ступінь їх 

важливості та невідкладності. За допомогою реалізованих економіко-

математичних методів з’являється можливість комплексного уявлення про 

вплив різних факторів на підвищення (зменшення) інвестиційної привабливості 

держави та виникає база для активного підходу до виявлення її складових 

частин. Використання регулярної статистики дозволяє мінімізувати 

суб’єктивність дослідження та сприяє виявленню загальної тенденції 

майбутнього стану. 

Література: 

1. Le Thi Thuy Nga Investment attractiveness of Vietnam// Journal of 

Economic & Development. – H., 2010. – №5 

2. Pham Ngoc Thang Analysis of Investment climate in Vietnam// Journal of 

Communist. – H. – 2009. – №6 

3. Александрова И.И Сравнительный анализ подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности регионов: учеб. пособие/ И.И. 

Александрова. – Н.: Интерэкспо, 2015. – 112 с. 

4. Інвестиційний клімат в Україні / [П. Гайдуцький, Ю. Каракай, В. 

Грамотнєв, С. Суярко, С. Трифонов]. – К.:Нора-друк, 2002. – 246 с. 

 

 

УДК 519.87: 338.47 

Гонтар А.В. 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Холоденко А.М. 

Одеський національний морський університет 

м.Одеса 

КОНКУРЕНЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ  

У ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ 

  

Актуальність оптимізації взаємодії учасників економічних (зокрема, 

логістичних та виробничо-транспортних [1-3]) систем обумовлена зростанням 

масштабів суспільного виробництва, розвитком транснаціональних компаній і 

міжнародної торгівлі на сучасному етапі світової конкуренції, економічної 

інтеграції [4] та створення транспортних коридорів. 

 Метою роботи є визначення найкращих варіантів конкуренції та 

інтеграції учасників виробничо-транспортної системи з точок зору самих 

учасників (їх прибутку) та споживачів (обсягів продукції на ринку). 
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 Завдання роботи ‒ аналітичне встановлення та порівняння характеристик 

оптимальних і рівноважних станів виробничо-транспортної системи за різних 

варіантів конкуренції та інтеграції її учасників. 

 Методика дослідження ‒ економіко-математичне моделювання, побудова 

та математичний аналіз моделей виробничо-транспортної системи, комп'ютерні 

розрахунки, економічна інтерпретація отриманих результатів. 

  З проведеного аналітичного та комп'ютерного аналізу різноманітних 

варіантів конкуренції та інтеграції у виробничо-транспортній системі, що 

складається з двох виробників продукції, двох відповідних транспортних 

підприємств, які доставляють продукцію на споживчий ринок, та власне цього 

споживчого ринку [5], отримані наступні висновки. 

 За обсягом виробництва та перевезень продукції – тобто з точки зору 

споживчого ринку – безперечним лідером є конкуренція вертикально 

інтегрованих виробничо-транспортних ланцюжків; непогані результати 

досягаються навіть при хоча б одному такому об'єднанні, а також при інтеграції 

всієї системи. Далі йде конкуренція транспортних підприємств – при 

незалежних чи інтегрованих виробниках. 

 Найгірші результати – причому не лише за обсягами продукції, але й за 

сукупним прибутком – при горизонтальній інтеграції транспортних 

підприємств, які можуть домовлятись щодо тарифів. При цьому відповідна 

горизонтальна інтеграція виробників не рятує становища, а навпаки, робить 

його стабільно найгіршим з усіх можливих. 

 За сукупним прибутком – тобто з точки зору виробничих і транспортних 

підприємств – звісно, завжди лідирує інтеграція всієї системи (для чого, власне, 

вона й здійснювалась). Ефективність повної вертикальної інтеграції сильно 

залежить від еластичності попиту: при низькій еластичності вона економічно 

вигідна за рахунок забезпечення великих обсягів продукції, при високій 

еластичності посідає лише п'яте місце, поступаючись навіть частковій 

вертикальній інтеграції та випереджаючи тільки двох явних аутсайдерів з 

горизонтальною інтеграцією транспортних підприємств. При конкуренції же 

транспортних підприємств сукупні фінансові результати непогані, незалежно 

від факту інтеграції виробників. 

 З порівняння умов конкурентоспроможності ланцюжків випливає 

важливий та цікавий висновок, що встояти у конкурентній боротьбі легше, ніж 

бути включеним до оптимального плану. 

 Горизонтальне об'єднання підприємств призводить до зростання усіх 

транспортних тарифів у порівнянні з варіантом їх вільної конкуренції. 

Сумарний прибуток транспортних підприємств при їх горизонтальній 

інтеграції, звісно, зростає, проте обсяги виробництва і перевезень продукції та 

загальний прибуток виробничо-транспортної системи скорочуються. 

 У порівнянні з ситуацією вільною конкуренції всіх учасників, 

горизонтальна інтеграція виробників знижує рівноважні транспортні тарифи, а 

горизонтальна інтеграція ще й транспортників ‒ підвищує.  
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 Об'єднаній транспортній корпорації при встановленні своїх тарифів на 

перевезення байдуже, чи об'єднуються при цьому виробники ‒ у той час як 

конкуруючі транспортні підприємства змушені знижувати свої тарифи при 

інтеграції виробників. Щоправда, при однакових тарифах об'єднаного 

транспорту його фінансові результати у цих випадках будуть різні – обсяг 

випуску продукції вище при конкуренції виробників, ніж при їх інтеграції, тому 

й обсяг перевезень і – за тих самих тарифів – сума прибутку транспортних 

підприємств будуть більшими при незалежних виробниках. 

 Підприємства об'єднаного виробничо-транспортного ланцюжка лише за 

рахунок своєї інтеграції матимуть значно (у рази) кращі показники обсягів 

виробництва і перевезень продукції та сумарного прибутку, ніж незалежні, 

конкуруючі між собою та з вертикально інтегрованою корпорацією 

підприємства іншого ланцюжка. 

 Звичайно, ці порівняння зроблено з аналізу моделі відносно простої 

системи, проте, з нашої точки зору, вони віддзеркалюють важливі якісні 

закономірності ефективної організації виробничо-транспортних систем, що 

використовуються при їх вдосконаленні на практиці. 

Література: 

1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / 

Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с. 

2. Шапиро Дж. Моделирование цепи поставок / Пер.с англ. – СПб.: 

Питер, 2006. – 720 с. 

3. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії. ‒ Львів: "Інтелект-Захід", 

2004. ‒ 416 с. 

4. Матыцын А.К. Вертикальная интеграция: теория и практика. ‒ М.: 

"Новый век", Институт микроэкономики, 2002. ‒ 368 с. 

5. Воєвудський Є.М., Холоденко А.М. Конкуренція та інтеграція у моделі 

логістичної системи // Методи та засоби управління розвитком транспортних 

систем: Зб.наук.праць.– Одеса: ОНМУ, 2003. – Вип.5. – С.5-34.  

 

 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

48 

УДК 331.56(477):519.7:004.738.5 

Дініц Р.О. 

Науковий керівник: к.е.н. Синявська О.О. 

Сумський державний університет 

м. Суми 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ “NOWCASTIG” У ДОСЛІДЖЕННІ ЗАЛЕЖНОСТІ 

РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ УКРАЇНИ ВІД ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ GOOGLE 

 

На сьогоднішній день проблема прогнозування соціальних і економічних 

процесів як ніколи актуальна. В умовах глобалізації дуже важливо своєчасно 

отримувати дані про їх стан, а також прогнозувати їх. 

Часто виникаюча проблема полягає в тому, що збір статистичних даних 

займає певний час у тому випадку, коли він залежить від людей, а не 

здійснюється автоматично. З іншого боку, не завжди можливо автоматизувати 

збір даних із першоджерела, навіть якщо розглядається не генеральна 

сукупність, а вибіркова. Таким чином, в процесі оприлюднення певної 

офіційної статистики виникає значний лаг, що, як наслідок, викликає труднощі 

для, наприклад, проведення наукових досліджень. Одним із прикладів такої 

статистики є дані про безробіття в Україні. 

Так, одним зі способів вирішити дану проблему є так званий “nowcasting” 

з використанням статистики запитів у пошуковій системі Google. Відповідно, у 

роботі пропонується здійснення прогнозу безробіття за допомогою авторегресії 

з використанням даних про попередні значення безробіття, а також даних про 

запити у пошукову систему Google. 

Задача моделювання полягає у наступному: побудувати рівняння 

багатофакторної лінійної регресії, що відображатиме стан безробіття за 

допомогою авторегресійної складової, даних з Google Trends, а також 

градієнтів, що відображатимуть зміну вподобань по трьох вказаних параметрах 

пошуку. Для побудови використати ітеративний алгоритм машинного 

навчання. 

Обробка даних буде проводитися за допомогою одношарової нейронної 

мережі [1, 2], що має приблизно наступний вигляд: 

 

 
Рис. 1. Будова одношарової нейронної мережі 
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Загалом, для реалізації алгоритму буде використано дані, які наведені у 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Опис вхідних і вихідних змінних 
Змінна Зміст змінної 

Yi Шукане значення безробіття 

Yi-n 
Значення безробіття у періоді, що 

був раніше 

Xi Значення показника тренду 

Gr(Xi) Градієнт показника тренду 

 

Схема на рисунку 2 показує, що з кожною новою ітерацією в процесі 

навчання моделі система пристосовується до вхідного ряду, змінюючи ваги, які 

у свою чергу також впливають на параметри системи. По факту, шукане 

значення – це як раз і є ваги мережі, оскільки вони будуть коефіцієнтами 

рівняння регресії. 

 

 
Рис. 2. Схема опису структури моделі 

 

З метою апробації побудованого алгоритму обрано 4 часові ряди: дані по 

безробіттю в Україні з 2005 по 2018 рік (нормалізовані та інтерпольовані ля 

отримання щомісячної статистики, Y), дані Google Trends по пошуковим 

запитам «центр зайнятості» (X1), «робота» (X2) та «гроші» (X3) за аналогічний 

період. Реалізація запропонованого алгоритму виконана написанням 

програмного додатку мовою С#. Вхідні дані завантажуються до програми у 

форматі CSV (розділювач – крапка з комою). Результатом роботи є надання 

коефіцієнтів для авторегресійної моделі (рис. 3) та графічне представлення 

вхідного та змодельованого ряду (рис. 4). 

Відповідно, рівняння, розраховане на основі всіх трьох запитів Google, 

має наступний вигляд: 
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Рис. 3. Результат розрахунків 

 

 
Рис. 4. Результат роботи програми 

 

Таким чином, в ході роботи запропоновано метод прогнозування 

показників на основі поєднання в авторегресійній моделі фактичних значень 

даних показників за минулі періоди та даних сервісу Google Trends щодо 

кількості пошукових запитів за ключовими словами. З метою апробації 

запропонованого методу розроблено програмний додаток, який здійснює 

реалізацію даного алгоритму. Отримана математична модель має коефіцієнт 

детермінації 0,948, що свідчить про високу якість моделі, а, як наслідок, і 

адекватність реалізованого алгоритму. 

 

Література: 

1. В'югін В. В. Математичні основи теорії машинного навчання та 

прогнозування / В. В. В'югін. – Москва, 2013. – 391 с. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ  

НА ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

 

Поява, розвиток та діяльність економічної системи і економічна 

поведінка самого населення країни тісно корелює із його духовним життям, 

зокрема з культурними цінностями, що закладені або ж сформовані впродовж 

існування суспільства. Врахування впливу культурних факторів та вагомості 

культурної  сфери як одного із рушійних чинників  в розвитку економіки країни 

є невід'ємною складовою її успішного функціонування, що потребує детального 

дослідження. Впродовж  існування України як самостійної та незалежної 

держави питання культури  мало неабияку роль. Спочатку це виявлялось, 

насамперед, в забезпеченні самобутності та ідентифікації українців, визначення 

їхнього менталітету, установ та цінностей, що  складали  базис для формування 

України. Варто зазначити, що культуру доцільно розглядати через призму  

застосування її як економічного чинника впливу на розвиток країни за рахунок 

використання "культурних ресурсів" в частині  фінансового зміцнення її 

економіки. Відтак, доцільно оцінювати, яким є вплив щодо ефективного 

використання ресурсів, що дозволить зацікавити не лише інвестора, а й саме 

населення в руслі збільшення  економічного потенціалу країни. 

Для побудови економетричної моделі впливу індикаторів культури як 

функціонуючого сеткора на розвиток економічної системи країни було взято 

таких 5 показників, представлених у таблиці 1.  

В ході визначення параметрів кореляційної матриці виявлено, найбільш 

тісний зв'язок існує між такими показниками як ВВП та інвестиції, ВВП та 

кількість активних підприємств та ВВП та обсяг послуг, наданих населенню у 

сфері культури. Менший зв'язок існує між такими показниками як ВВП та 

кількість туристів та ВВП та кількість працюючих у сфері культури.  

Таблиця 1 

Вихідні показники для моделювання, 2002-2017рр 
ВВП, млн. грн. (Y) GDP 

Інвестиції в культуру, млн.грн. (х1) Investment 

Кількість туристів по культурному обміну, ос. (х2) Culttourism 

Кількість працюючих в сфері культури, тис.ос. (х3) Count of workers 

Кількість активних підприємств в сфері культури, од. (х4) Count of enterprices 

Обсяг послуг реалізованих в сфері культури, млн.грн. (х5) Count of cultservices 

Джерело: розроблено автором 

Для перевірки відмінності від нуля коефіцієнтів при змінних проведемо 

двохсторонній t-test (Додаток А). Нульова гіпотеза  H0: b1 = 0 свідчить про 
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відсутність зв’язку між фактором та результуючою змінною, альтернативна 

гіпотеза : b1 ≠ 0 свідчить про наявність зв’язку. 

Для показника інвестиції отримано наступні результати. З рівнем значимості 

5% ми відхиляємо нульову гіпотезу на користь альтернативної, тобто 

коефіцієнт при змінній відмінний від нуля і є статистично значимим, оскільки  

розрахункове значення t=4,83 перевищує критичне значення t=2,2. Для 

показника кількість активних підприємств отримано наступні результати: з 

рівнем значимості 5% ми відхиляємо нульову гіпотезу на користь 

альтернативної, тобто коефіцієнт при змінній відмінний від нуля і є 

статистично значимим, оскільки  розрахункове значення t=3,37 перевищує 

критичне значення t=2,2. Для показника обсяг послуг, наданих населенню у 

сфері культури отримано наступні результати: з рівнем значимості 5% ми 

приймаємо нульову гіпотезу тобто коефіцієнт при змінній не відмінний від 

нуля і не є статистично значимим, оскільки  розрахункове значення t=1,85 

менше критичного значення t=2,2. 

В процесі перетворень та усунення наслідків мультиколінеарності, 

отримуємо відповідну модель та результати тестів: 

 
Коефіцієнт детермінації R^2 становить 0,957, а це означає, що 

використаний набір чинників описує досліджуване явище на 96 %.  

Для здійснення перевірки правильності вибору функціональної форми 

моделі здійснено Reset-test, згідно результатів, можна стверджувати, що 

регресійна модель має правильну функціональну форму, оскільки розрахункове 

значення F - статистики, яке дорівнює -0,47 не перевищує критичне значення 

7,8.  

Проведено F-тест для перевірки значущості зв’язку між результуючою та 

екзогенними змінними. Критичне значення даного критерію з рівнем 

значимості 1% становить = 3,86, що не перевищує розрахунковий F- критерій, 

який становить 47,5. Отже, робимо висновок про істотний зв'язок між ВВП та 

використовуваними факторами (інвестиції та кількість активних підприємств). 

За результатами Jargue-Bera тесту на нормальний закон розподілу 

залишків, можна зробити висновок, що JB = 0,35<  = 0,83, отже ми 

приймаємо нульову гіпотезу і стверджуємо, що залишки розподілені за 

нормальним законом розподілу. 

Здійснивши White-тест на виявлення гетероскедастичності  та згідно 

отриманих результатів, де LM= *n = 12,78, а крит. = 22,36, можна зробити 

наступні висновки: отже, оскільки значення LM статистики дорівнює 12,78 та 

не перевищує критичне значення (22,36), ми приймаємо нульову гіпотезу та 

робимо висновок про відсутність гетероскедатичності і наявність 

гомоскедастичності.  

За результатами тесту Дарбіна-Ватсона можна зробити висновки про 

відсутність автокореляції, так як значення DW=1,38, dl=0,7, du=1,25, 

DW(1,38)> du(1,25) отже, автокореляція відсутня. 
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Тест на виявлення мультиколінеарності підтвердив її відсутність, 

оскільки значення VIF для таких факторів впливу як інвестиції та кількість 

активних підприємств становить 1,03, критичне значення VIF становить 4, так 

як критичне значення більше за розрахункове, то можна стверджувати про 

відсутність мультиколінеарності в моделі. 

Таким чином,  проведені тести доводять, що модель є адекватною, а 

коефіцієнти значимими, тому можна стверджувати, що розглянуті фактори 

впливають на ВВП.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ              

ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

 

Основне завдання міського пасажирського транспорту – це надання 

послуг із перевезення пасажирів. Дана тема є актуальною оскільки існує 

необхідність створення нових маршрутів і підвищення 

конкурентоспроможності існуючих міських пасажирських перевезень через 

надання якісних транспортних послуг. Покращити їхню якість можна за 

рахунок удосконалення технологічного і організаційного забезпечення 

перевезень. 

Тема дослідження набуває особливої актуальності, якщо враховувати 

сучасні плани розвитку міста Тернополя та тенденції міських пасажирських 

перевезень. Оптимальна організація роботи міського пасажирського транспорту 

на сьогоднішній день є недостатньо дослідженою. Саме тому поставлено 

завдання удосконалити організацію міських пасажирських перевезень, 

покращити якість транспортного обслуговування жителів міста, зменшити 

транспортну напругу на дорогах, покращити екологічну ситуацію і забезпечити 

економічну ефективність роботи транспортних підприємств. 

Над підвищенням ефективності функціонування міського пасажирського 

транспорту працювали такі вчені: Афанасьєв Л.Л., Брайловський М.О., Бутько 

Т.В., Воркут А.І., Гаврилов Е.В., Говорущенко М.Я., Грановський Б.І., 

Дмитриченко М.Ф., Доля В.К., Заблоцькій Г.А., О.С. Ігнатенко, Кобозев В.М., 

Коцюк О. Я.,  Левковець П.Р., Лопатин О.П., Миротін Л.Б., Мун Е.В., Поліщук 

В.П., Петрашевський О.Л., Самойлов Д.С., Сафронов Є.А.,  Хабутдінов Р.А., 

Фішельсон М.С., Hasselstroem D., Mandl C., Nebelung H., Sonntag H.та інші. 

Метою даного наукового дослідження є створення економіко-

математичної моделі удосконалення діяльності міського пасажирського 

транспорту та вироблення ефективних управлінських рішень щодо планування 
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та перепланування міських маршрутів. Досягнення даної мети потребує 

вирішення таких завдань: дослідити міський пасажирський транспорт як 

складну кібернетичну систему; здійснити загальний аналіз міського 

пасажирського транспорту м. Тернополя; побудувати оптимальні маршрути м. 

Тернополя із врахуванням нового мікрорайону; здійснити візуалізацію 

побудованих маршрутів. 

Місто Тернопіль не відноситься ні до великих міст (більше 250 тис.чол.), 

ні до середніх (до 250 тис.чол.), воно знаходиться на межі між великим і 

середнім. Для такого міста характерні затрати часу на проїзд від місця 

проживання до місця роботи або навчання 30-35 хв., а для тих, хто живе у 

віддалених мікрорайонах 60-70 хв. 

На даний період в м. Тернополі 40% пасажирів перевозить 

електротранспорт і 60% - автобусний. Загальна довжина контактної мережі 

більша за 60 км, а загальна довжина тролейбусних маршрутів становить 

приблизно 150 км. Довжина коротких маршрутів тролейбусів – 10-14 км, 

середніх 15-19 км, а довгих 20-23 км. Загальна довжина автобусних маршрутів 

становить приблизно 500 км. Середня довжина автобусного маршруту – 16,5 

км. 

В м. Тернополі міські пасажирські перевезення забезпечують 55 

тролейбусів великої і особливо великої пасажиромісткості, а також 210 

автобусів малої пасажиромісткості, які розраховані на 42 пасажири. 

Тролейбусний парк м. Тернополя містить 32 тролейбуси загальною 

пасажиромісткістю 100 пасажирів (Тр14) і 23 тролейбуси пасажиромісткістю 

150 пасажирів (Тр15). Проте у більшості із них закінчився термін нормативної 

експлуатації і їх потрібно замінити. Для того щоб повністю оновити 

тролейбусний парк потрібно багато коштів, адже нові тролейбуси коштують 

дуже дорого (новий короткий львівський або луцький тролейбус коштує 

приблизно 2 млн. грн., а великий - не менше 4 млн. грн.). Саме тому 

керівництво КП «Тернопільелектротранс» вирішило закупити тролейбуси з 

Чехії, які вже були у використанні. Вартість одного такого тролейбусу із 

розмитненням і доставкою в середньому становить в 230 тис. грн. [2]. 

Перевагами тролейбусів із Чехії є те, що вони легкі у використанні і мають 

добре налагоджену ремонтну базу, а також основною їхньою перевагою є те, 

що до них легко найти запчастини. Проте варто звернути увагу на те, що ці 

тролейбуси купили для заміни «старих», тому кількість транспортних засобів у 

місті не збільшилась. У свою чергу це не дає можливості прокласти нові 

маршрути. Для того щоб створити новий маршрут потрібно перерозподіляти 

транспортні засоби. Досить часто на транспортних підприємствах здійснюють 

модифікації маршрутів. В більшості випадків як перерозподіл транспортних 

засобів так і модифікація маршрутів є невигідними, адже це може призвести до 

погіршення техніко-економічних показників маршрутів, які були до змін. 

Яскравим прикладом таких змін може бути модифікація тролейбусних 

маршрутів №5 і №3. Її здійснили шостого листопада 2015 р. на Східному масиві 

[4].  
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Автобусний парк м. Тернополя складається із трьох видів автобусів: 

IVAN, Богдан і Еталон. Перевезення пасажирів забезпечують 7 перевізників [4]. 

Більшій частині цих автобусів потрібне оновлення. Проте його відкладають не 

тільки через те що перевізники не мають достатньої кількості коштів, а тому, 

що вони не можуть передбачити як будуть організовані перевезення.  

У м. Тернополі автотранспорт доповнює електротранспорт завдяки 

дублюванню маршрутів. У години пік автобуси забирають на себе значну 

кількість пасажирів, а в період, коли кількість пасажирів невелика – сприяють 

зменшенню кількості тролейбусів на лінії для економії електроенергії. 

Розрахунок економічної ефективності на транспортному підприємстві 

здійснюється на основі фактичних даних відповідно до запланованих на рік 

обсягів транспортних перевезень та кількості перевезених пасажирів з 

використанням економічно обґрунтованих планових витрат, визначених з 

урахуванням вимог законодавства, на підставі галузевих норм, ставок податків і 

зборів, прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції у 

плановому періоді. 

Вхідні дані для розрахунку економічної представимо  у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Вхідні дані для розрахунку економічної ефективності міського 

пасажирського транспорту 

Назва показника 
Автобусний 

маршрут № 7 

Тролейбусний 

маршрут № 9 

Довжина маршруту, км 6,95 21,795 

Нульовий пробіг, км 3,475 10,898 

Число рейсів 17 10 

Загальний пробіг за день роботи, км 243,25 457,695 

Кількість водіїв на маршруті 10 8 

Кількість транспортних засобів 5 4 

Середня кількість перевезених пасажирів за 

один день 
1241 9263 

Часи в роботі за день, год 15 15 

Габаритна довжина, м 7,15 11,3 

Оскільки, економічна ефективність – це показник, який представляє у 

загальному вигляді співвідношення між результатом і сукупними витратами 

діяльності суб’єктів господарювання, то формула для її розрахунку буде такою: 

 

                       

(1) 

На основі (1) розрахуємо економічну ефективність автобусного маршруту 

№7: 

 
Економічна ефективність тролейбусного маршруту №9: 
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Завдяки проведеним розрахункам можна зробити висновок, що 

тролейбуси мають дуже високу економічну ефективність, порівняно із 

автобусами. 

Cтворений комплекс взаємопов’язаних економіко-математичних моделей 

для удосконалення діяльності міського пасажирського транспорту. Методологія 

заснована на поєднанні якісних і кількісних методів дослідження. На основі 

проведених досліджень було запропоновано систему управлінських рішень для 

ефективної діяльності транспортного підприємства і розроблено практичні 

рекомендації щодо організації роботи міського пасажирського транспорту в м. 

Тернополі. 
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АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Персоналізація та адаптація навчального процесу є важливими 

принципами сучасного освітнього процесу. Ефективність їх реалізації 

досягається завдяки використанню інтерактивних освітніх підходів на основі 

телекомунікаційних технологій і мережі Інтернет. 

Застосування інтерактивних технологій в економічній освіті не лише 

підвищує творчий та інтелектуальний потенціал студентів за рахунок 

самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп'ютерною 

технікою і самостійно приймати рішення, але і формує компетентного фахівця з 

необхідною предметною орієнтацією. Адаптивні інтерактивні технології дають 

можливість кожному студентові незалежно від рівня підготовки активно брати 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80
http://elektrotrans.te.ua/
http://elektrotrans.te.ua/
http://elektrotrans.te.ua/routes/
http://elektrotrans.te.ua/routes/
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участь у навчальному процесі, індивідуалізувати свій прогрес, здійснювати 

самоконтроль. 

Сучасна освіта повинна формувати у молоді уміння оперувати новими 

технологіями та знаннями, бути готовими змінюватися та пристосовуватися до 

потреб ринку праці, оперувати і управляти інформацією, активно діяти, швидко 

приймати рішення, навчатися упродовж життя [1]. 

Формування спеціалістів високого рівня є завданням вищої економічної 

освіти, яка дає змогу студентам сформувати власну суспільну позицію, бути 

готовим постійно навчатись, бути здатним адаптуватись до умов суспільного 

життя, приймати самостійно рішення та бути відповідальним за їх наслідки. 

Успішність такої мети стає можливою завдяки запровадженню 

компетентнісного підходу, якому приділяли значну увагу в освітній системі 

європейські країни ще з 80-х років минулого століття – це вплинуло не лише на 

структуру знань, а й на якість освіти в цілому. 

Запровадження компетентнісного підходу у вищій освіті полягає в тому, 

що: студенти працюють над реальними завданнями та з даними реальних 

процесів; навчаються не тільки у викладача, а й один в одного; працюють з 

різними базами інформації для вибору і прийняття різноманітних рішень; 

навчаються мислити критично [2]. 

Мета освіти повинна походити від самого студента, а зміст і оцінка 

результатів – від освітньої системи (навчальний заклад, навчальні матеріали і 

науково-педагогічні працівники). Проте сучасна динаміка потреб суспільства та 

ринку праці вимагає поліпшення освітнього процесу використанням новітніх 

технічних і програмних рішень. 

Важливим етапом навчання є оцінка набутих знань, умінь і навичок особи, 

що навчається. Існує два підходи для цього – традиційний, що склався 

історично, якому притаманна велика ймовірність присутності суб’єктивної 

точки зору викладача та значна ресурсоємність, і сучасний, який прийшов на 

зміну першому з розвитком інформаційних технологій. 

За сучасного підходу використовуються методи оцінювання знань, що 

дозволяють підвищити об'єктивність перевірки та оцінки результатів навчання. 

З метою мінімізації матеріальних і часових ресурсів в навчальному процесі 

активно використовується адаптивний метод оцінювання знань. Цей метод 

характеризується поступовою адаптацією до рівня учня, що дозволяє адекватно 

оцінити його успіхи та усунути психологічні перепони та проблеми, які 

виникають під час навчання. 
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Рис. 1 Структурна схема адаптивного оцінювання знань 

На рис. 1 представлено структурну схему адаптивного оцінювання знань, 

побудовану на основі моделі адаптивного контролю знань [3]. Вона описує 

циклічний процес оцінювання знань учня шляхом надання йому низки завдань. 

Відповідь на попереднє завдання впливає на наступне – таким чином 

відбувається поступова адаптація до рівня знань студента. 

Визначення зв’язку між елементами тестування та студентом, який 

проходить його, є важливою перепоною у конкретизації механізмів адаптації 

тестування. Вирішення цієї проблеми має дихотомічна модель Раша [4], яка 

надає простий зв’язок між ними: кожен студент характеризується рівнем 

здібностей , який характеризує рівень досягнутої складності під час 

тестування, у свою чергу, кожне тестове запитання має рівень складності . 

Рівень складності запитань тестування можна трактувати так: наприклад, 

маємо запитання, рівень складності якого становить 3, кожен студент, який має 

рівень здібностей 3, має 50% на успішне його опрацювання, а кожен, хто має 

вищий рівень здібностей, настільки легше впорається з ним, наскільки більший 

рівень здібностей має, і навпаки. Такий підхід дозволяє студенту швидко 

досягнути запитань свого рівня і комфортно займатись ними, не отримуючи 

надто легких для нього, або занадто складних. 
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Рис. 2 Блок-схема модифікованого алгоритму комп’ютерного тестування 

На рис. 2 зображено модифікований алгоритм комп’ютерного тестування, 

у основі якого лежить Simpler CAT Algorithm [5] (простий алгоритм 

комп’ютерного адаптивного тестування), автором якого є Бенджамін Дрейк 

Райт (Benjamin Drake Wright). Алгоритм складається із шести основних 

процесів: ініціалізація тестування, підготування та видача запитання, обробка 

відповіді, оцінка досягнутого рівня складності, прийняття рішення стосовно 

завершення, формування та видача результатів. 

Опираючись на механізми та алгоритми, які було описано вище, можна 

реалізувати адаптивну модель оцінювання знань на базі месенджера Telegram 

та його чат-ботів, яка дозволить не лише реалізувати адаптивний процес 

оцінювання знань, а й заохотити студентів до процесу навчання, побороти 

страх та незручності перед тестуванням, дати змогу студенту аналізувати власні 

успіхи та самостійно вирішувати, як їх покращити, отримавши достатню 

кількість рекомендацій. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  

 

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є одним із найважливіших джерел 

фінансування розвитку національної економіки, завдяки яким реальний сектор 

отримує не лише додатковий капітал, а й сучасні технології та іноземних 

партнерів з досвідом роботи на світових ринках в умовах жорсткої конкуренції. 

Також іноземні інвестиції дозволяють створювати нові робочі місця, 

збільшуючи, тим самим, податкові доходи як державного, так і місцевих 

бюджетів, що, у свою чергу, розширює можливості фінансування соціально-

економічного розвитку, покращення якості інфраструктури, закладає 

передумови розвитку підприємницької діяльності з подальшою 

диверсифікацією її галузевої структури тощо. 

Абсолютні значення залучення ПІІ є важливими, оскільки вказують на 

загальний тренд сприйняття української економіки закордонним капіталом. Та 

їхня структура і напрями використання дозволяють ще й ідентифікувати як 

походження цього капіталу, так і найбільш привабливі сфери для його 

вкладання в Україні. Стан та динаміка ПІІ в Україні засвідчують ряд тенденцій, 

які дозволяють стверджувати про певну невідповідність обсягів і напрямів 

інвестування стратегічним потребам нашої держави. Нажаль, іноземні 

інвестори часто віддають перевагу галузям зі швидким обігом капіталу 

(торгівля, посередництво, фінансовий сектор) і практично ігнорують 

високотехнологічні, які є передумовою забезпечення розширеного відтворення 

та вирішення завдань модернізації вітчизняної економіки. Щодо загальних 

тенденцій іноземного інвестування в Україні, то вони є такими:  

• низькі обсяги загалом та триваючий тренд на падіння інвестиційної 

активності іноземних інвесторів, яка за останні 2 роки сповільнилась більше як 

на половину під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників;  

• переважаюча частка вітчизняного капіталу в структурі іноземних 

інвестицій, який повертається з офшорів після уникнення оподаткування; 

• нераціональна структура інвестування за сферами економіки, із надто 

високою часткою фінансово-посередницьких секторів з високою ліквідністю та 

швидким обігом коштів;  

• погіршення структури інвестування промислового виробництва, в якій 

випереджальними темпами зростає частка базових галузей (добувної, 

металургійної, виробництва електроенергії, газу та води), що формує ризики 

для удосконалення структури економіки за рахунок підвищення частки 

високотехнологічних виробництв. 
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Описаний стан іноземного інвестування в українську економіку вимагає 

подальшого зосередження на реформах, які б поступово формували 

привабливий інвестиційний клімат для закордонних інвесторів і спонукали їх 

інвестувати кошти у реальні інвестиційні проекти для поглиблення нашої 

економічної інтеграції і співпраці у взаємовигідних сферах, а не здійснювати 

спекулятивні операції задля високих і швидких заробітків, пов’язаних зі 

значним ризиком втратити вкладені кошти. 

Дослідження взаємовпливу інвестицій та соціально-економічних 

показників розвитку країни за допомогою економіко-математичних моделей 

дозволяє кількісно формалізувати взаємозв’язок і підвести емпіричний базис 

під теоретичні гіпотези. Зокрема економетричні моделі дозволяють оцінити 

тісноту зв’язку між показниками та можуть бути використанні з метою 

прогнозування та прийняття рішень. 

Нами було опрацьовано доволі велику базу показників соціально-

економічного розвитку України та Республіки Польща. Економіку Республіки 

Польща обрано з метою порівняння впливу ПІІ та інших чинників на 

економічний та соціальний розвиток країн. Здійснена формалізація зв’язків між 

показниками економіко-математичних моделей дала можливість побудувати 3 

види економетричних рівнянь взаємозв’язку ПІІ з основними 

макроекономічними характеристиками соціально-економічного розвитку країн. 

Побудовані багатофакторні регресійні моделі відобразили взаємозалежність ПІІ 

з показниками темпу економічного росту, рівня зайнятості населення та 

кількісними характеристиками людського капіталу. Кореляція між 

досліджуваними параметрами для економік України та Польщі відрізняється, 

що свідчить про важливість врахування внутрішніх специфічних чинників. 

Загалом отримані результати дають змогу зробити висновок, що вплив ПІІ на 

економічний розвиток країни є значно меншим, ніж вплив внутрішнього 

інвестування, але прямі іноземні інвестиції можуть дати необхідний поштовх 

для прискорення економічного зростання. Застосування гравітаційного підходу 

дозволило виявити, що основним показником, який впливає на обсяги ПІІ є 

динаміка ВВП. 

Проведений нами економетричний аналіз дозволяє зробити висновок, що 

на сьогодні вплив ПІІ на економіку України є позитивним, проте суттєво 

меншим аніж вплив внутрішніх інвестицій. В ситуації надзвичайно обмеженого 

обсягу інвестиційних ресурсів національної економіки саме ПІІ можуть дати 

поштовх для підвищення темпів економічного зростання. Тому на державному 

рівні слід приділити значну увагу покращенню інвестиційного клімату та 

глибокому реформуванню економіки з метою ефективного використання як 

іноземних, так і внутрішніх інвестицій. Ефективна економічна система та 

швидкі темпи зростання соціально-економічних показників приведуть до 

ефекту «притягування» інвесторів в економіку. Побудовані економетричні 

моделі також підтвердили гіпотезу про те, що пряме іноземне інвестування 

частково покращує ситуацію із зайнятістю населення та якістю людського 

капіталу. Отримані економетричні моделі за подальшого розвитку можуть бути 
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використані як інструмент аналізу економічних явищ у взаємозв’язку з 

інвестиційними процесами, а також як інструмент прогнозування та виявлення 

напрямів зростання інвестиційного потенціалу України.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Одним з підходів до моделювання банківської діяльності є використання 

потокової моделі банку, де фінансовий потік являє собою певний об’єм коштів 

за одиницю часу.  

Ціноутворення в банківській діяльності актуальна і складна для 

вирішення проблема через наявність великої кількості кредитних та депозитних 

продуктів банку із різними термінами та умовами. Одним із підходів до 

вирішення цієї задачі є використання математичних моделей банку, зокрема, 

розробленої авторами потокової моделі банку.  

В роботі [1] було запропоновано розглядати банк з точки зору теорії 

керування, а в [2] було описано деякі вхідні та вихідні потоки банку. В роботі 

[3] було описано потокову модель з лінійними функціями кредитів та депозитів 

та розглянуто задачі оптимального керування кредитною та депозитною 

ставкою за умови, що всі залучені депозити видаються як кредити.  

Так, як головну роль на українському фінансовому ринку відіграють 

комерційні банки, тому для покращення фінансового стану країни важливим є 

підвищення ефективності функціонування комерційних банків, а саме 

визначення оптимальних відсоткових ставок за кредитами та депозитами. 

Беручи за основу потокову модель будується оптимізаційна задача, метою якої 

є максимізація власного капіталу банка, достатнього для насичення кредитного 

ринку. Для цього моделюється депозитно-кредитні потоки, розмір яких 

залежить від корегування відсоткових ставок. Всі грошові потоки уявляють 

собою знеособлену масу, тобто залучені депозити та повернені кредити 

змішуються всередині банку і вже після цього загальна грошова маса 

використовується для подальших операцій. Грошовий потік являє собою 

певний об’єм коштів за одиницю часу.  

Метою даної роботи є розробка моделі кредитно-депозитних потоків 

комерційного банку. 

Нехай, банк проводить лише два види діяльності – депозитну та 

кредитну, тому його прибуток складається з процентного доходу від кредитної 

та депозитної діяльності [4]. Весь прибуток банку використовується для 

подальшого збільшення капіталу та представлено у вигляді співвідношення:  

,  
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де   — капітал комерційного банку в момент часу t;  

 – приріст капіталу банку в момент часу t; 

 – прибуток банку в момент часу t, який залежить від наявного 

капіталу. 

Оскільки прибуток банку складається з процентного доходу від кредитної 

та депозитної діяльності, тоді основною роллю банку є залучення заощаджень 

населення у вигляді виданих депозитів, і використовуючи отримані кошти 

відбувається надання кредитів під встановлений відсоток.  

Припустимо, що прибуток банку має такий вигляд: 

 =  *  +  * x + , 

де a, b, c – коефіцієнти. 

Розглянемо окремий випадок, який досліджено у роботі [1]. В окремому 

випадку прибуток банку складається з чотирьох основних складових, таких як: 

,  

де обсяг кредитів, повернених у банк в момент часу t з 

відсотками; 

обсяг кредитів, виданих банком у момент часу t; 

обсяг залучених депозитів у момент часу t; 

обсяг виплачених депозитів у момент часу t з відсотками. 

Залежність між обсягом виданих кредитів та кредитною ставкою 

обернена та лінійна. Вона має такий вигляд: 

(t),  

де K та b – лінійні коефіцієнти; 

(t) – кредитна ставка в момент часу t.  

Необхідно також врахувати припущення, що сума кредиту з відсотками 

повертається гарантовано вчасно і в повному обсязі. Беручи до уваги те, що 

кредити з відсотками повертаються в той же момент часу, що й видаються в 

повному обсязі, можемо записати формулу обсягу повернених кредитів з 

відсотками: 
  

Обсяг залучених депозитів на поточний момент часу залежить від 

депозитної ставки та двох лінійних коефіцієнтів. Ця залежність є прямою. 

Депозитна ставка є невід’ємною, тобто вкладники не платять банку за вклади, 

— а навіть навпаки, банк платить вкладникам. Обсяг залучених депозитів 

невід’ємний, а тому може існувати більша від нуля мінімальна депозитна 

ставка. Врахуємо ще одне припущення про лише один депозитний продукт в 

банку. Залежність між обсягом залучених депозитів та ставкою має такий 

вигляд:  
  

де лінійні коефіцієнти; 

  – депозитна ставка у момент часу (t). 

Депозити повертаються в повному обсязі, вчасно і з відсотками. 

Можливість дострокового зняття та пролонгації напряму не враховується, а 
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ставка є єдиною на всьому часовому проміжку. Отримаємо формулу для обсягу 

повернених депозитів з відсотками: 

. 

На основі всього вищезазначеного отримуємо оптимізаційну задачу, яка 

має такий вигляд: 

, 

          , 

Та набір обмежень: 

, 

, 

0 ≤ t ≤ T. 

Описана модель є  нелінійною і як окремий випадок включає в себе 

модель, що описана в роботі [4]. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНИХ МОДУЛІВ 

В ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАХ 

 

В процесі прийняття рішень логіт та пробіт моделі слугують для 

вирішення питань на основі аналізу статистичних даних стосовно доцільності 

чи недоцільності: відкриття фірми, інвестування коштів, найму працівників, 

виходу на новий ринок, впровадження інновацій тощо. 

Новизна дослідження полягає в застосуванні logit- та probit- регресій до 

прийняття фінансових рішень на ринку криптовалют.  

Об’єкт дослідження: процес підтримки прийняття рішень. 
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Предмет дослідження: логіт і пробіт моделі бінарного вибору в 

економетричному аналізі курсу криптовалют. 

Метою дослідження є обґрунтування бінарного вибору в процесі 

прийняття економічних рішень засобами логіт та пробіт аналізу. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:  

  1. Дослідження сфери застосування логіт та пробіт моделей 

  2. Проведення розрахунку великих масивів даних за допомогою програми 

RStudio. 

  3. Проведення аналізу даних курсу криптовалют з відкритих джерел 

стосовно доцільності придбання інтернет-валюти.  

Методи і технології дослідження: використання логіт та пробіт моделей 

для передбачення ймовірності виникнення події; робота з великим масивом 

даних в програмі RStudio; проведення аналізу даних засобами MS Excel. 

Апробація дослідження проведена у збірнику «Студентські наукові студії. 

Збірник наукових праць студентів». 

Суть проектної роботи: 

Досліджується залежність купівлі-продажу криптовалюти. Дані для 

розрахунку були отримані з сайту, який знаходиться у відкритому доступі, 

https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies, та перенесені до MS Excel (рис 1). 

 
Рис.1. Вхідні дані  

 

Результати експериментів 

https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies
https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies
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Рис.2. Зміна курсу криптовалюти на протязі 181 дня 

 
Рис.3. Виконаний код для розрахунків 
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Рис.4. Результати розрахунків 

Висновки: Після проведеного мною дослідження, можна зробити 

висновок, що між незалежними змінними – X1…5 (вартість криптовалюти), та 

залежними змінними Y1…5 (придбають валюту чи ні) є залежність. Оскільки в 

запропонованому випадку показник  Pr = 0,988, тобто статистична значимість є, 

це означає, що вплив курсу криптовалют майже на 99 % впливає на купівлю-

продаж валюти. 1%, що залишився залишається описувати тих покупців, для 

котрих ціна не має значення, особисті вподобання, не бояться ризикувати. У 

поданих графіках спостерігається наступне: якщо ціна на криптовалюту буде 

підвищуватись від її середньостатистичної вартості, то шанс того, що валюту 

придбають  обернено пропорційно буде зменшуватись. 
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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна) 

 

ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА  

 

Ефективна організація виробничих процесів в багатьох сферах 

економічної діяльності неможлива без розв’язання задач оптимального 

керування. Зміст процесу керування передбачає визначення системи цілей 

діяльності, розподілення ресурсів, формування виробничого потенціалу, який 

необхідний для розв’язання поставлених завдань, визначення критеріїв та 

норми ефективності, обмежень, у межах яких відбувається управлінський 

процес. Зокрема, моделі оптимального керування необхідні для економічної 

практики, оскільки дають можливість описати ситуації, в рамках яких 

необхідно обрати керування, яке забезпечує, наприклад максимальний 

сумарний прибуток або мінімальні сумарні витрати протягом достатньо  

тривалого періоду часу. 

Предметом роботи є процес оптимізації керування процесом виробництва 

промислового підприємства. 

Об’єктом дослідження роботи є система керування процесом 

виробництва промислового підприємства. 

Метою роботи є підвищення ефективності діяльності підприємства, 

шляхом покращення системи керування процесами виробництва на засадах 

економіко-математичного моделювання.  

Для досягнення мети в роботі поставлені і вирішені такі завдання: 

− розглянуто теоретичні основи функціонування поточного 

виробництва підприємства; 

− проведений аналіз існуючих наукових підходів, які застосовуються 

для моделювання оптимального керування процесом виробництва; 
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− виокремлення методів, що застосовуються для розв’язання задачі 

оптимізації; 

− побудова алгоритму розв’язання задачі оптимізації процесу 

виробництва; 

− розробка моделі управління поточними та першочерговими 

замовленнями; 

− проведений аналіз показників випуску продукції; 

− апробація обраного методу; 

− аналіз результатів, що отримали. 

Дослідженнями у царині теоретичних та практичних аспектів пошуку 

оптимальної організації виробництва займалися вітчизняні вчені, зокрема  

Вітлінський В. В., Вовк В.М., Максішко Н.К., Меркулова Т. В., Порохня В. М., 

Пушкар О. І., Черняк О. І. та зарубіжні: Іоффе А.Д., Калман Р.Е., Атанс М., 

Фолб П.Л., Гембара Т. В.. Математичній складовій цього питання присвячено 

роботи Заруби В. Я., Іванова М. М., Клебанової Т.С., Ковальчук К. Ф., Лисенко 

Ю. Г., Понтрягіна Л.С., Красовського Н.Н., Болтянського В.Г., Кротова В.Ф., 

Гурман В.И., Моисеєва Н.Н., Фельдбаум А.А., Зубова В.И., Дубовицького А.Я., 

Милютин А.А., Тихомирова В.М., Євтушенко Ю.Г., Лі Э.Б., Капуто М. Р. 

Перейдемо до економіко-математичної постановки задачі оптимального 

керування процесом виробництва: підприємство займається виготовленням 

металопродукції. Є певний план випуску продукції, що виконується, а в процесі 

виготовлення надходять нові замовлення, які потрібно виконати до певного 

часу. 

В момент часу t=t0 на підприємство, яке працює в умовах поточності 

приходить додаткове замовлення на виробництво  одиниць продукції, яке 

необхідно виконати до моменту T (рис.1.1). Необхідно:  

− максимально ефективно використати час та довести хоча б частку 

початого виробництва до кінця;  

− в деякий момент часу  призупинити основний виробничий 

процес, спрямувати потужності на виконання замовлення. 

Характерною рисою поточного виробництва є те, що за такого методу 

організації виробничого процесу, сировина та матеріали поставляються 

безперервно (або з короткими інтервалами) у встановленому ритмі, у 

технологічній послідовності та одночасно по всіх операціях переробляються в 

готову продукцію. 

Вищезазначене приводить до необхідності розв’язувати такі задачі: 

1) визначення оптимального керування процесом виконання 

замовлення, яке полягає у виборі швидкості виробництва продукції u як функції 

час, y(t) – обсягу продукції, що виготовляється в момент t, та моменту часу 

; 

2) розподіл, за критерієм максимізації отриманого після реалізації 

виробленої продукції сумарного маржинального доходу, обмежених 
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потужностей та людських ресурсів в системі n-етапного виробничого процесу 

n=max{Nj, j=1,…,m} виробництва m видів продукції протягом періоду   

Підприємство характеризується такими показниками: tij – часом праці 

верстату на етапі i, i=1,…,n, який необхідно витратити для виготовлення виробу 

виду j, j=1,…,m, ,  – максимальною кількістю працівників, які 

можуть обслуговувати процес виробництва,  – максимальною кількістю 

верстатів, які можуть бути задіяні у виробництво на етапі i, i=1,…,n. 

В момент часу t0 має обсяги qij незавершеного виробництва m (j=1,…,m) 

видів продукції на n (i=1,…,n),  етапах обробки. 

Задача оптимального управління потоками виробничих ресурсів та 

процесом виконання замовлення полягає у: 

− максимізації маржинального доходу MPпот від реалізації продукції m 

видів (j=1,…,m) виготовленої протягом  періоду  за середньою ціною 

одиниці продукції j - rj; 

− визначенні швидкості виробництва продукції y'(t) як функції часу 

 ,  

, , ,  ; 

−  визначенні моменту початку виконання додаткового замовлення t1, 

 ; 

− мінімізації, повних витрат на виготовлення Cвир, та зберігання 

продукції Cзбер в рамках замовлення, враховуючи, що витрати на випуск 

одиниці продукції пропорційні інтенсивності виробництва 

. 

Багатокритеріальну задачу, застосовуючи процедуру згортки критеріїв 

пропонується звести до  

                         (1) 

 
де (t) – шукана інтенсивність обробки продукції виду j на  операції 

(j =1,2,…,m), в умовах поточності ; 

rj – середня ціна одиниці продукції виду j, j=1,2,…,m; 

u(t) – шукана швидкість виробництва додаткової продукції; 

a – коефіцієнт пропорційності між витратами на випуск одиниці 

додаткової продукції та інтенсивністю виробництва y'(t); 

b – вартість зберігання одиниці додаткової продукції в одиницю часу; 

При прийняті рішення щодо швидкості виробництва та моменту 

 необхідно врахувати таке: 

− невигідно витрачати кошти на зберігання заздалегідь виготовленої 

продукції;  
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− ситуація, коли випуск продукції відкладається на останній момент, 

вкрай небажана, адже різкі зміни інтенсивності, що виникають на виробництві 

по закінченню аврального виконання замовлення, можуть призвести до великих 

фінансових втрат; 

− необхідно повернутися до серійного виробництва в момент T. 

Розв’язання задачі оптимального керування процесом виробництва в 

роботі було здійснено для ПАТ «ДМК». Обґрунтовано, що з урахуванням 

значного числа проблем при оптимізації виникає необхідність врахування 

наявності ресурсів, досліджено оптимальне керування потоками виробничих 

ресурсів та процесом виконання замовлення, що надходить підприємтсву.  

Було проведено аналіз показників випуску металопродукції підприємства, 

а також існуючих наукових підходів, які застосовуються для економіко-

математичного моделювання оптимального керування процесом виробництва. 

Для розв’язання задачі оптимізації була запропонована модель 

максимізації маржинального доходу від виробленої продукції за певний період 

та мінімізації повних витрат на виготовлення та зберігання продукції в рамках 

замовлення, визначенні швидкості виробництва продукції, в роботі описано 

алгоритм розв’язання задачі. Було доцільно здійснити декомпозицію задачі на 

дві окремо розв’язувані підзадачі, до яких були застосовані комбінаторний 

метод та метод максимума Понтрягіна. 

За допомогою комбінаторного методу було виявлено момент часу на 

якому необхідно зупинити виробництво для виготовлення певного обсягу 

продукції. 

Після апробації методу максимума Понтрягіна виявлено проміжки часу, 

за які було виявлено три режими, коли оптимальним є стан очікування і не 

витрачаються кошти на зберігання продукції на складі, прискорення швидкості 

випуску продукції та вихід на постійну швидкість. Випуск не відкладається на 

останній момент, немає необхідності в різкій зміні інтенсивності, що може 

призвести до великих фінансових втрат.  
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ПОБУДОВА МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ 

 НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

На сьогоднішній день для країн світу одним із найважливішим питанням 

є прийняття управлінських рішень щодо виявлення потенційних можливостей 

зростання національних економік. В умовах науково-технічного прогресу 
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одним із шляхів вирішення цієї проблеми є управління наявними виробничими 

ресурсами країни. 

На основі часових рядів, що характеризують валовий внутрішній продукт, 

капітал та чисельність населення за період 2000-2017 було побудовано прогноз 

за допомогою методу ковзного середнього та експоненційного згладжування 

(Табл.1) . [1] 

Таблиця 1 

Результати прогнозування для трьох часових рядів 
Валовий внутрішній продукт 

Роки 

Валовий 

внутрішній 

продукт, 

млн.грн. 

Метод 

ковзного 

середнього 

(n=3) 

Метод 

експоненційного 

згладжування 

(a=0,7) 

Комбінований 

прогноз 

2000 176128,0 #Н/Д #Н/Д – 

2017 2982920,0 2452277,0 2227448,8 2298876,9 

2018  2684143,5 2756278,6 2733361,2 

 Обсяг капіталу  

Роки Капітал 

Метод 

ковзного 

середнього 

(n=3) 

Метод 

експоненційного 

згладжування 

(a=0,7) 

Комбінований 

прогноз 

2000 32252,0 #Н/Д #Н/Д – 

2017 1208859,3 1101873,8 1064057,3 1080879,9 

2018  1155779,8 1165418,7 1161130,8 

Чисельність населення 

Роки 

Чисельність 

населення, 

млн.осіб 

Метод 

ковзного 

середнього 

(n=3) 

Метод 

експоненційного 

згладжування 

(a=0,7) 

Комбінований 

прогноз 

2000 49429,8 #Н/Д #Н/Д – 

2017 42403,0 42593,8 42739,8 42674,9 

2018  42503,4 42504,1 42503,8 

За результатами прогнозування можна зробити наступні висновки: 

– за методом ковзного середнього прогнозується підвищення двох 

досліджуваних показників, а саме: рівень ВВП зростає на 9,46%, в свою чергу 

обсяг капітал  на 4,89%, а чисельність населення знизиться на 0,21%; 

– за методом експоненційного згладжування також прогнозується 

підвищення тих же досліджуваних показників: рівень ВВП зросте на 23,74%,  

обсяг капіталу на 9,53%, а чисельність  населення знизиться на 0,55%. 

На основі отриманих прогнозів було побудовано комбінований прогноз 

для трьох досліджуваних факторів. Комбінований прогноз передбачає 

розрахунок дисперсії для кожного побудованого прогнозу.  Для показника 

валового внутрішнього продукту дисперсії похибок становитимуть: 

,  та  .[2] Отже, 

умови 02

3

2

1 −  та 02

3

2

2 −  виконуються, то можна зробити висновок, що 

комбінований прогноз є не гіршим, ніж найкращий з двох прогнозів. 

02321 −
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 Для наступного досліджуваного показника – капітал – дисперсії похибок 

становитимуть: ,  та 

, отже можна зробити висновок, що комбінований прогноз 

є не гіршим, ніж найкращий з двох прогнозів.  

А для показника – чисельність населення – дисперсії та коваріація 

відповідно дорівнюють: , , 

λ=0,5528.[3] 

Також було визначено міри точності прогнозу за критеріями RMSPE та 

MAPE для показника валового внутрішнього продукту, для капіталу та для 

чисельності населення за умови що τ = 16. Результати розрахунків показують, 

що найточнішим є метод ковзного середнього, оскільки його помилка 

становить лише 3,07%, що свідчить про високу якість прогнозу. Помилка 

прогнозу за комбінованим методом становить 15,74%, що свідчить про добру 

якість прогнозу 

 Для капіталу найточнішим є прогноз за методом ковзного середнього, 

оскільки його помилка складає лише 1,29%, що говорить про високу якість 

прогнозу.  Для чисельності населення усі побудовані прогнози мають високу 

точність та якість, адже значення RMSPE та MAPE менше 10%.  
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У сучасному світі відбувається стрімкий розвиток ІТ-технологій. Те що 

вчора ми вважали неможливим, сьогодні є дійсністю. Перехід на безготівкову 

оплату – мета розвитку багатьох фінансових систем світу. Безготівкові 

розрахунки допомагають зробити сферу комерції максимально прозорою як для 
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покупця, так і для продавця. Саме тому, з кожним роком все більше людей 

використовують можливості виконання операцій з банківськими рахунками та 

картками, використовуючи можливості Інтернет-банкінгу та мобільного 

банкінгу. Із зростанням популярності розрахунків із використанням 

банківських карток збільшується і кількість шахрайських спроб викрадення 

даних карткових користувачів для незаконного збагачення. Таким чином, 

проблема шахрайства, методи його розпізнавання та запобігання є сьогодні 

однією з найбільш обговорюваних тем у суспільстві. 

У світі для виявлення шахрайських операцій та протидії їх виникнення 

широко використовують системи типу антифрод, які в режимі реального часу 

перевіряють кожен платіж, звіряючи його через десятки, а часом сотні фільтрів. 

Головним завданням такої системи є знаходження підозрілих моментів в 

процесі перевірки кожної транзакції, і винесення рішення – відхилити платіж 

або його підтвердити. Така система є своєрідним бар’єром, через який повинна 

пройти операція. Сьогодні найбільш популярними антифрод-системами є 

FraudlabsPro, Oculeus Anti-Fraud System, Alaris Anti Fraud System, Riskified, 

WayForPay Antifraud. Проте у ході дослідження було виявлено, що дані системи 

мають функціональні обмеження, які не підходять для роботи українським 

підприємствам електронної комерції. Найголовнішими проблемами є 

відсутність можливості модифікації системи, налаштування критеріїв 

виявлення шахрайства, української (російської) мови, плата за встановлення та 

використання. З огляду на вищезазначені фактори було вирішено розробити та 

реалізувати власну систему виявлення шахрайських операцій з банківськими 

картками. 

Розроблена система повинна мати такі властивості, як розподіленість, 

відмовостійкість, висока масштабованість, надійність, та відповідати 

наступним вимогам: виконувати свою головну функцію, тобто запобігати 

здійсненню шахрайських операцій з банківськими картками; бути орієнтованою 

на користувача і виконувати його бізнес-задачі в сфері виявлення шахрайства; 

мати можливість вносити зміни у програмний код; мати фільтри виявлення 

шахрайства, які можна налаштовувати; бути економічно ефективною. 

В результаті було розроблено автоматизований модуль, основним 

призначенням якого є запобігання шахрайства власників банківських карт в 

процесі здійснення ними онлайн-платежів в Інтернеті. Запропоновано бізнес-

архітектуру модулю виявлення шахрайських операцій, представлену у вигляді 

декомпозиції контекстної діаграми, побудованої у нотації IDEF0 (рис. 1). 
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Рис. 1. Декомпозиція контекстної діаграми бізнес-архітектури модулю  

 

Процес виявлення шахрайства на основі фільтрів, який реалізовано у 

модулю, представлено у нотації IDEF3 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. IDEF3-діаграма перевірки он-лайн операцій для виявлення шахрайства 

 

Враховуючи, що запропонований модуль інтегрується із автоматизованою 

системою для онлайн-магазину та платіжною системою банку, потрібно 

використовувати таку архітектуру і технології, які будуть надійними та 

безпечними. З цією метою було обрано архітектуру «клієнт-сервер». 

Для реалізації прототипу модулю виявлення шахрайських операцій було 

використано технології створення веб-додатків. Клієнтська частина реалізована 
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з використанням HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery та безкоштовним 

фреймворком Bootstrap; прикладний сервер – мовою програмування PHP з 

використанням Ajax-запитів. Для зберігання даних і роботи з ним було обрану 

систему керування базою даних MySQL. При написані логіки роботи додатку 

використовувалося процедурне програмування на PHP.  

Для роботи автоматизованого модулю спроектовано та реалізовано 

реляційну базу даних, яка буде зберігати тільки необхідну інформацію, 

пов’язану із перевіркою платежу на шахрайство. Інформаційне забезпечення 

щодо перевірки банківської картки на правильність її терміну діє та CVV2 буде 

знаходитися у відповідному банку. 

Автоматизований модуль може використовуватися на практиці в 

електронній комерції для зменшення кількості шахрайських замовлень. Модуль 

повинен бути інтегрований в інформаційну систему Інтернет-магазину та 

з’єднуватися з відповідним банком-еквайром. 

Таким чином, для зниження рівня шахрайств з банківськими картками в 

процесі здійснення онлайн-платежів доцільно використовувати автоматизовані 

інформаційні системи, які дозволяють швидко попереджувати шахрайство. Їх 

застосування знижує ризики для власників карток, банків та Інтернет-магазинів. 

Впровадження запропонованого модулю є ефективним в умовах 

функціонування взаємовідносин між українськими банками та їх клієнтами, що 

сприятиме підвищенню довіри споживачів до банків та зниженню рівня 

шахрайства. 

 

Робота виконана в рамках бюджетної науково-дослідної роботи 

№ 0118U003574 «Кібербезпека в боротьбі з банківськими шахрайствами 

захист споживачів фінансових послуг та зростання фінансово-економічної 

безпеки України».  
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Економічні відносини, які в значній мірі формуються в умовах 

невизначеності й нестійкості середовища, вимагають високоефективних засобів 

і методів управління господарською діяльністю. Оптимальна система 

управління запасами при ефективному вкладенні оборотних коштів і зменшенні 

витрат на зберігання запасів дозволяє забезпечити безперервну роботу 

виробництва й безперебійне обслуговування споживачів. Запаси є найбільш 

важливою і значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе 
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місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства 

різних галузей економіки.  Основною метою управління запасами є своєчасні 

поставки запасів і мінімізація витрат, пов'язаних із замовленням та їх 

зберіганням. 

Система управління матеріальними запасами на підприємстві – це 

сукупність правил і способів регулювання, завдяки яким можна контролювати 

рівні запасів і визначати, які потрібно підтримувати, який запас доцільно 

поповнювати і яким може бути обсяг замовлення [1]. 

Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що 

матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини до 

кінцевого споживача може накопичуватися й у вигляді запасу на будь-якій 

ділянці [2]. 

Запаси – один з найбільш дорогих активів підприємства і складають до 

40% вартості капіталу, що інвестується. Саме тому основна мета управління 

запасами на підприємстві – знизити загальні щорічні витрати на утримання 

запасів до мінімуму за умови задовільного обслуговування споживачів. 

Завдання оптимізації запасів матеріальних ресурсів на підприємстві та 

підвищення ефективності управління ними стає в умовах сучасної ринкової 

економіки досить актуальним, оскільки розмір запасів безпосередньо впливає 

на кінцеві результати діяльності підприємства. Забезпечити високий рівень 

якості продукції та надійність її поставок споживачам неможливо без створення 

запасів готової продукції, а також запасів сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів, продукції незавершеного виробництва та інших ресурсів, 

необхідних для безперервного і ритмічного функціонування виробничого 

процесу. 

Сучасні підприємства потребують запровадження інтегрованого підходу 

управлінської системи, яка дасть змогу ідентифікувати проблеми і можливості 

у фінансово-господарській діяльності підприємств, надаючи якісну інформацію 

про об'єкти матеріальних витрат і види діяльності. Види діяльності та об'єкти 

витрат — основа концепції АВС, яка визнана найефективнішою в зарубіжних 

компаніях в умовах все більшої конкуренції, а тому необхідна її адаптація і на 

вітчизняних підприємствах. 

Система контролю над запасами ABC – це система об’ємно-вартісного 

аналізу, що дозволяє розділити всі види запасів на групи відповідно до обсягів 

реалізації і величини отримуваного прибутку (табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 

Структура матеріальних запасів 

тис. грн % тис. грн % тис. грн %

М'який інвентар 20,5 26% 11,5 28% 32,4 24%

Витратні матеріали для проведення 

діагностики (УЗІ, ЕКГ, і т.д.)
5,1 6% 4,7 11% 9,6 7%

Одноразові матеріали для 

процедурного кабінету (шприци, 

катетри, і т.д.)

25,3 32% 8,6 21% 40,1 30%

Засоби гігієни 1,7 2% 0,5 1% 4,2 3%

Інструменти та приладдя для 

пластичної хірургії
23,7 30% 10,3 25% 24,6 18%

Перев'язувальні засоби 1,1 1% 1,6 4% 2,6 2%

Лікарські засоби (для проведення 

операцій)
1,4 2% 1,8 4% 3,9 3%

Одноразові інструменти для 

проведення прийомів
1,2 2% 2 5% 15,6 12%

Всього 80 100% 41 100% 133 100%

Вид запасу 
2016 2017 2018

 

Таблиця 3 

Зведена таблиця по ABC-аналізу 
Група Найменування запасів

А
Інструменти та приладдя для 

пластичної хірургії

М'який інвентар

Витратні матеріали для проведення 

діагностики (УЗІ, ЕКГ, і т.д.)

Одноразові матеріали для 

процедурного кабінету (шприци, 

катетри, і т.д.)

Засоби гігієни

Перев'язувальні засоби

Лікарські засоби (для проведення 

операцій)

Одноразові інструменти для 

проведення прийомів

В

С

 
В сучасних умовах промисловому підприємству необхідно дуже ретельно 

ставитися до планування управління запасами – обирати час та обсяги закупівлі 

сировини, період виробництва та реалізації готової продукції таким чином, щоб 

витрати підприємства на закупівлю ресурсів, виробництво, зберігання запасів 

були мінімальними, в результаті чого, забезпечити підприємству збільшення 

прибутку протягом встановленого проміжку часу [3].  

Основним питанням управління запасами є визначення вартості 

замовлення, строку та обсягу закупівлі матеріальних ресурсів. Для цього 

розраховують оптимальний обсяг замовлення, тобто економічний розмір 

замовлення (ЕРЗ). Використання методу дає змогу досягти мінімальних витрат, 

пов'язаних зі збереженням замовлення та його доставкою, а також визначити 

обсяг і час замовлення матеріальних запасів. Формула  визначення оптимальної 

партії поставок [ 3]: 

,                                                   (1.1) 

де qопт – оптимальний розмір замовлення (шт.),  
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S – потреба в ресурсі даного виду на плановий період, шт.,  

i – витрати на зберігання одиниці замовленого товару, гр. од.;  

k – коефіцієнт,що враховує швидкість поповнення запасу на складі,  

СО – витрати на виконання замовлення (зауважимо, що наведені моделі 

застосовуються окремо для кожного виду продукції i та періоду t). 

Математична модель формування запасу матеріально-технічних ресурсів 

промислового підприємства у детальній формі: 

 
, 

,                                                (1.2) 

, 

, 

. 

Таблиця 3 

Показники оптимальних розмірів замовлень по формуванню запасів 

М'який інвентар 2339 5,964 175 201

Витратні матеріали для 

проведення діагностики 

(УЗІ, ЕКГ, і т.д.)
803 3,354 175 69

Одноразові матеріали 

для процедурного 

кабінету (шприци, 

катетри, і т.д.)

244409 6,155 174 21014

Засоби гігієни 136 0,809 173 12

Інструменти та 

приладдя для 

пластичної хірургії

57 8,567 174 5

Перев'язувальні засоби 1125 0,933 176 96

Лікарські засоби (для 

проведення операцій)
21 1,046 175 2

Одноразові інструменти 

для проведення 

прийомів

2545 1,27 175 218

Всього 28,098

Вид запасу Оптимальний розмір 

замовленяя, од.

Річні витрати 

на управліняя 

запасами, тис. 

грн

Період поставки 

між замовленнями, 

днів

Точка 

замовлення, 

од.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ АТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ ЕКОНОМІКО-

МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

       

Як відомо, запорукою успіху та стабільної роботи банку є довіра громадян. 

Громадяни хочуть бути впевненими у завтрашньому дні та не турбуватися про 

свої заощадження.  Зростання та розвиток економіки залежить від стабільної 

роботи банків. Події останніх років що відбуваються в Україні негативно 

вплинули на економіку країни. Нестабільна політична ситуація , війна на сході 

спричинили відплив капіталу та спад економіки . 

       Прогнозування економічних показників дає можливість планувати 

подальшу діяльність підприємства. В залежності від прогнозованих значень 

підприємство може реагувати на зміни та здійснювати необхідні заходи для 

покращення своєї діяльності.  

   Проведемо моделювання та прогнозування економічних процесів на основі 

ланцюга Маркова.[1] 

   Перехідні ймовірності pij  запишемо у вигляді матриці переходу ‖pij‖: 

         

   Сума всіх елементів кожного рядка матриці дорівнює 1, тобто 
                  

    Початковий стан системи можна задати за допомогою ймовірнісного 

вектора-рядка, один із   елементів якого дорівнює 1, а всі інші елементи рівні 0.       

Доказано, що вектор ймовірностей ланцюга Маркова в момент t дорівнює 

добутку вектора   ймовірностей в початковий момент  на матрицю переходу, 

тобто 
       

    На основі вхідних даних  представлених у таблиці змоделюємо на базі теорії 

ланцюгів Маркова економічну ситуацію на найближчу перспективу. Для 

розрахунків використовуємо програму Mathcad. 
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   Таблиця 1.  

Показники процентних доходів АТ КБ «ПриватБанк»[дані взяті із річної 

звітності на сайті https://smida.gov.ua/] 

 
Роки Процентні доходи(млн.грн) 

2013 22246140 

2014 25556000 

2015 30309000 

2016 33255000 

2017 24485000 

 

    1.Запишемо матрицю вхідних даних процентних доходів ПАТ КБ 

«Приватбанку»    

 >> A=[22246140 25556000 30309000 33255000 24485000] 

A = 

    22246140    25556000    30309000    33255000    24485000 

2.Запишемо знайдену суму капітальних інвестицій за 5 років: 135851140 

>> B=[135851140 135851140 135851140 135851140 135851140] 

B = 

   135851140   135851140   135851140   135851140   135851140 

3.Знайдемо частку витрат кожного року до загальної суми: 

>> rdivide(A,B) 

ans = 

    0.1638    0.1881    0.2231    0.2448    0.1802 

4.Формуємо матрицю переходів: 

>> C=[0.1638 0.1881 0.2231 0.2448 0.1802;0.1881 0.2231 0.2448 0.1802 

0.1638;0.2231 0.2448 0.1802 0.1638 0.1881;0.2448 0.1802 0.1638 0.1881 

0.2231;0.1802 0.1638 0.1881 0.2231 0.2448] 

C = 

    0.1638    0.1881    0.2231    0.2448    0.1802 

    0.1881    0.2231    0.2448    0.1802    0.1638 

    0.2231    0.2448    0.1802    0.1638    0.1881 

    0.2448    0.1802    0.1638    0.1881    0.2231 

    0.1802    0.1638    0.1881    0.2231    0.2448 

5.Будемо вважати, що у початковий момент часу (2017р.) система буде 

знаходитися в стані . Ймовірність стану . Запишемо вектор 

початкового стану . 

>> p=[0 0 0 0 1] 

p = 

     0     0     0     0     1 

     6. Спрогнозуємо стан системи до того часу поки стан не стабілізується: 

>> p1=[p*C] 

p1 = 
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    0.1802    0.1638    0.1881    0.2231    0.2448 

>> p2=[p1*C] 

p2 = 

    0.2010    0.1968    0.1968    0.2010    0.2044 

>> p3=[p2*C] 

p3 = 

    0.1999    0.1996    0.1999    0.2003    0.2004 

>> p4=[p3*C] 

p4 = 

    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000 

>> p5=[p4*C] 

p5 = 

    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000    0.2000 

Таблиця 2.  

Прогнозована перспектива процентних доходів банку ПАТ КБ 

«Приватбанк». 

Кроки 

 

P1 P2 P3 P4 P5 

2018 0.1802 0.1638 0.1881 0.2231 0.2448 

2019 0.2010     0.1968     0.1968     0.2010     0.2044 

2020 
0.1999     0.1996     0.1999     0.2003     0.2004 

2021 0.2000 0.2000     0.2000     0.2000 0.2000     

2022 
0.2000     0.2000     0.2000     0.2000     0.2000     

           

     Як  видно з результатів проведеного моделювання  на основі теорії ланцюгів 

Маркова перспектива стабілізації процентних доходів ПАТ КБ «Приватбанку» 

стабілізується в 2021 році та буде стабільною протягом двох років.  

Застосування сучасного інструментарію економіко-математичного 

моделювання, в тому числі прогнозування діяльності сучасних компаній на 

основі теорій ланцюгів Маркова дозволяють моделювати ймовірність настання 

події з великою точністю, це дозволить менеджменту компанії приймати 

адекватні та вчасні рішення. 
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ЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ 

 ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Функціонуючи в ринковій економіці кожне підприємство має 

забезпечувати такий стан своєї господарської діяльності, за якого воно стабіль-

но зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання 

перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими 

працівниками та отримувати прибуток. 

Одним з основних методів ефективного управління підприємством 

визначають економічний аналіз прибутковості. Актуальність обраної тематики 

дослідження визначається необхідністю автоматизації аналізу прибутковості 

підприємства, на основі економічних моделей, що дозволяє визначити 

позитивні та негативні тенденції його розвитку і забезпечує можливості 

оперативного реагування на ці зміни. Необхідно також відзначити високий 

рівень впливу аналізу прибутковості на підвищення ефективності 

управлінських рішень та всебічного розвитку підприємства. 

Головна мета будь-якого підприємства незалежно від його форми 

власності, розміру, сфери діяльності – отримання гідної нагороди за його 

діяльність, достатнього розміру доходу. Саме прибуток є тією економічною 

категорією, що відображає  фінансові можливості підприємства. Він є 

основною і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним 

мотивом діяльності підприємств в цій економіці. Проте, лише прибуток не 

можна ототожнювати з поняттям ефективності підприємства. Більш повно воно 

розкривається показником «прибутковість», який характеризує ефективність 

діяльності підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та 

забезпечувати ефективне відтворення використаних ресурсів, інакше кажучи, 

рентабельність. Рентабельність, як показник дає уявлення про достатність 

прибутку порівняно з іншими окремими величинами, що впливають на 

фінансово-господарську діяльність підприємства та мають найзначніший вплив 

на його отримання: доходами, витратами, ресурсами, капіталом.   

З аналізом прибутковості тісно пов’язана система фінансового аналізу 

«Дюпон-каскад», яка широко використовується у західних країнах (1).  

 

  ×  ×                  (1) 

 

де   – чиста рентабельність продажів, 

  – коефіцієнт оборотності активів,  

 – коефіцієнт фінансової залежності. 
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Важливість даних показників обумовлена охопленням усіх сторін фінансово-

господарської діяльності підприємства: чиста рентабельність продажів 

відображає звіт про прибутки і збитки, коефіцієнт оборотності активів – актив 

балансу, коефіцієнт фінансової залежності – пасив балансу. 

На особливу увагу заслуговує також чотирьохфакторна мультиплікативна 

модель аналізу чистого прибутку підприємства (2) [2].  

                             (2) 

де  ЧП – чистий прибуток, 

 ВК – середньорічні залишки власного капіталу, 

  – чиста рентабельність продажів, 

  – коефіцієнт оборотності активів,  

 – коефіцієнт фінансової залежності. 

Зв’язок між чинниками та результативним показником у наведеній моделі 

є функціональним, тому факторний аналіз чистого прибутку на її основі може 

проводитись за допомогою методу ланцюгових підстановок. 

Із розглянутих моделей дослідження прибутковості підприємства моделі 

«Дюпон-каскад» та мультиплікативна практично можуть бути використаними 

на підприємствах різних сфер діяльності і галузей економіки для дослідження 

кількісного та якісного впливу на прибутковість підприємства та проводити 

ефективну політику враховуючи динаміку показників. 

 Для аналізу прибутковості було обрано ТОВ «АВК» – один з 

найбільших українських виробників кондитерської продукції, статистичні дані 

для розрахунку показників були використані з офіційного сайту Smida.  

За проведеним аналізом було визначена вплив факторів на рентабельність 

власного капіталу за трьохфакторною моделлю «Дюпон-каскад» представлено в 

табл.1. 

Таблиця 1 

Вплив факторів на рентабельність власного капіталу [власна розробка] 

П о к а з н и к и В п л и в, % 

Чиста рентабельність продажів -1385,5 

Коефіцієнт оборотності активів 1423,6 

Коефіцієнт фінансової залежності 1361,8 

Всього (зміна власного капіталу) 1399,9 

Відповідно дані результати були отримані після аналізу показників за 

мультиплікативною моделлю (табл.2). 

 

https://smida.gov.ua/db
https://smida.gov.ua/db
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Таблиця 2 

Вплив факторів на чистий прибуток [власна розробка] 

П о к а з н и к и В п л и в, тис. грн. 

Власний капітал 1485991,9 

Чиста рентабельність 1188996,3 

Коефіцієнт оборотності активів -1221702,7 

Коефіцієнт фінансової залежності -1168017,7 

Всього (зміна чистого прибутку) 285267,9 

Враховуючи поставлену задачу курсової роботи, на основі описаної 

предметної області було спроектовано інформаційно-логічнy модель аналізу 

прибутковості підприємства в програмному додатку з урахуванням основ 

створення інформаційно-логічних моделей для подальшого її використання для 

автоматизації процесів економічного аналізу підприємства. На основі цього 

проводилося проектування бази даних, дана база даних розроблялася з 

використанням  СУБД Access (рис.1). 

 
Рис.1. Головна форма розробленого додатку [власна розробка] 

Аналіз звітів підприємства ТОВ «АВК», створених за допомогою 

програмного додатку, дав змогу відслідковувати  тенденцію до значного 

погіршення показників прибутковості, рентабельності, платоспроможності, 

фінансової стійкості, динаміки оборотних та необоротних активів  можна 

зробити висновок, що підприємство перебуває  у фазі спаду (занепаду). 

Література: 

Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посіб. / І. П. Мойсеєнко. – Київ : Знання, 

2006. – 490 с. 

Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І.Ю. Єпіфанова, 

В.В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ. – 2017. – 143 с. 
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АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ Ф'ЮЧЕРСІВ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ МЕТОДАМИ ВЕЙВЛЕТ-

АНАЛІЗУ, SSA ТА РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

Ринок сільськогосподарської продукції займає особливе місце в структурі 

економіки як України, так і всього світу, і є одним із показників ефективності 

функціонування аграрного сектора в цілому. Разом з цим ринок 

сільськогосподарської продукції має свої специфічні, притаманні лише йому, 

особливості, які істотно відрізняють цю галузь економіки від інших. 

Нестабільність обсягів пропозиції сільськогосподарської продукції на 

світовому ринку та її дефіцит в окремих регіонах, цінові коливання та шоки, 

розвиток зовнішньоекономічних відносин, зміни в аграрній політиці та 

механізмах державної підтримки вимагають дослідження світового ринку 

сільськогосподарської продукції. 

Діяльність світового ринку сільськогосподарської продукції неможливо 

уявити без біржових товарних ринків. У міжнародній торгівлі товарні біржі 

становлять дуже важливий елемент загального ринку сільськогосподарської 

продукції, що має особливий вплив на інші процеси торгівлі продовольством у 

світі. За умов сучасних умов виникає потреба постійного відстеження 

тенденцій та виявлення особливостей функціонування світового ринку. При 

цьому є необхідним застосування найновіших здобутків економіко-

математичного моделювання.  

В роботі була проаналізована динаміка щоденних змін цін ф’ючерсів на 

пшеницю, овес, кукурудзу та соєві боби на Чиказькій товарній біржі за період з 

14.10.2009 по 30.01.2019.  

Вейвлет-спектр цін ф’ючерсів на пшеницю на різних часових масштабах 

показує чітко виражений регіон з високим рівнем волатильності на середніх 

масштабах (16-32 дні) з початку спостережень до середини 2013 року. Причини 

такої ситуації значною мірою пов’язані з комплексним впливом двох чинників: 

залежності галузі від погодних умов та низької еластичності попиту на 

сільськогосподарську продукцію. Також великий вплив мав кризовий стан 

фінансових ринків. Подібна ситуація спостерігається на всіх розглянутих 

часових рядах. Чотири ряди демонструють схожу картину з точки зору спектру 

вейвлет-потужності, що підтверджується високим рівнем волатильності на 

середньому масштабі. Рівні високої волатильності на однакових проміжках 

показують, наскільки ринок сільськогосподарської продукції вразливий до 

кризових явищ в економіці. З кінця 2015 року ціни ф’ючерсів характеризується 

стабільною дисперсією та відсутністю значних флуктуацій. Можна визначити 
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епізоди, коли коливання було тимчасово сильнішими для цін на пшеницю та 

овес, що пов’язано зі зростанням врожаю грубих зернових (кукурудза, сорго, 

ячмінь, овес, жито, просо і змішані зернові) в даному періоді. 

Застосування множинної вейвлет-кореляції та множинної крос-кореляції 

вейвлетів (багатовимірний аналіз) показує високу крос-вейвлет потужність між 

цінами ф’ючерсів пшениці та інших культур, що спостерігається як у кризові, 

так і в некризові періоди. За допомогою аналізу спектру крос-вейвлет 

потужності було виявлено стійкий спільний рух, що вказує на кореляцію між 

волатильністю та рухами на сільськогосподарському ринку, а також на 

двонаправлені відносини між часовими рядами ринку. Також протягом 

декількох періодів часу і для деяких масштабів ряд залежність між рядами є 

антифазною, тобто збільшення волатильності одного призводить до зменшення 

волатильності іншого.  

Для прогнозування динаміки часових рядів використовувалися метод 

сингулярного аналізу спектру та рекурентні нейронні мережі LSTM. В таблиці 

1 наведена оцінка точності прогнозування. Обидва методи показали високу 

спрямовану точність прогнозування, Порівнюючи точність отриманих 

прогнозованих значень, можна впевнено сказати, що мережа LSTM прогнозує 

набагато краще. Середньоквадратична помилка отримана після застосування 

рекурентних нейронних мереж в декілька разів нижча для всіх культур. 

Таблиця 1 

Оцінка точності прогнозування 

SSA 

Критерій Кукурудза Овес Соєві боби Пшениця 

RMSE 19,4085289 9,26351221 12,6392868 6,1005839 

MAPE 0,00654938 0,02411892 0,01082938 0,0091383 

DA 0,83333333 0,56666667 0,6 0,7333333 

  LSTM   

Критерій Пшениця Овес Соєві боби Кукурудза 

RMSE 3,947 3,101 5,35 2,658404 

MAPE 0,000163 0,0008 0,0004 0,006036 

DA 0,727273 0,6666667 0,8181818 0,636364 

 

Отримані результати дослідження можуть слугувати базою для 

подальшого аналізу тенденцій, що складаються на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції. Побудовані моделі можуть використовуватися 

в процесі діяльності ринку сільськогосподарських культур. 

Література: 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 

ДИНАМІКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Одним із найважливіших напрямків розвитку ринкової економіки 

України є інноваційний розвиток системи малого підприємництва, який 

реалізують через неперервно впроваджувані інтенсивні зміни, що якісно 

трансформують технології, продукцію, спосіб організації виробництва. Тому 

проблема управління розвитком малого підприємництва набуває на сучасному 

етапі особливої ваги. 

Частка малих підприємств в нашій економіці є значно меншою порівняно 

з іншими країнами. Потенціал розвитку і зростання малих підприємств в нашій 

економіці не розкрито, вони не здійснюють радикальних дій для забезпечення 

конкурентоспроможності своєї продукції. 

Пояснююється таке становище тим, що українська економіка ще не 

повністю позбулася минулих адміністративних засад управління, коли держава 

контролювала, регулювала і управляла бізнесом. Відносини між державою і 

бізнесом повинні бути партнерські. Економічна наука та нормативні акти 

повинні спрямовувати державну діяльність на підтримку розвитку 

підприємницького сектору.  

Визначення місії і стратегічних цілей, вибір стратегії дій – головні 

завдання у визначенні перспектив розвитку малого підприємства. Планування 

коротко- і довгострокових стратегічних цілей, а також тих кроків і дій, що 

будуть здійснюватися для досягнення кінцевих результатів, – все це разом 

становить стратегічний план діяльності підприємства. 
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Здійснення стратегічного управління підприємством зазвичай починають 

з аналізу зовнішнього середовища, призначення якого зводиться до оцінки 

стратегічного клімату підприємства. 

Застосування оцінки зовнішнього середовища підприємства має велике 

практичне значення. Проте вітчизняні керівники досить часто відмовляються 

використовувати наукові методи аналізу, обмежуються інтуїтивними 

прогнозами, приймають рішення на основі набутого досвіду. Вироблення 

рішення починають з аналізу ситуації.  

Формалізована уява необхідна у проведенні експериментів з метою 

аналізу наслідків можливих рішень, що мають вплив на розвиток ситуації. 

Модельні експерименти і аналіз їх результатів доповнюють, а не замінюють 

інтуїцію суб’єкта рішення. 

Дослідження у напрямі вибору, прийняття і виконання ефективного 

рішення за умов невизначеності для економічних систем базуються на 

математичному апараті теорії ігор та математичної статистики і теорії 

прийняття рішень із врахуванням ступеня невизначеності. У даному випадку 

доцільно застосовувати байєсівський підхід, що ґрунтується на принципі 

максимального використання інформації, яка надходить у процесі управління. 

Приймається передумова, що для будь-якого твердження або події має місце 

ймовірність того, що дане твердження істинне. Відтак, має існувати певна 

сукупність положень, які підтверджують дану гіпотезу. Якщо є інформація 

стосовно даної проблеми, модифікується апріорна ймовірність таким чином, що 

отримують апостеріорну ймовірність цієї ж проблеми з врахуванням нової 

інформації. 

Ситуація прийняття рішень характеризується множиною {X, q,V}, де 

Х={x1, х2,...,хm } – множина можливих варіантів рішень аналітика, що приймає 

рішення, q={q1, q2, …, qn} – множина станів економічного середовища, V={ Vkj}, 

(k=1,…,n) – матриця оцінювання, визначена на множині можливих варіантів. 

У деталізованому вигляді ситуацію прийняття рішень подають у вигляді 

матриці, компоненти якої є дійсними числами Vkj (Vkj – кількісні оцінки 

можливого рішення 
kx x  за умови, що економічне середовище перебуває в 

визначеному стані): 

 V 

1 1

1 11 1 1

1

1

i

j n

k k kj kn

m m mj mn

q q q

x V V V

x V V V

x V V V

 
 
 =
 
 
 

                                          (1) 

Коефіцієнти матриці виграшу чи втрат Vkj мають розмірність грошових 

одиниць. Це можуть бути або можливі доходи (обсяги виробництва, збитки, 

пільги), або можливі втрати (недоотримані обсяги виробництва, прибутки, 

податки тощо). Для прийняття ефективного рішення треба знайти ймовірність 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

91 

настання економічних станів  P(q1)=p1, P(q2)=p2,…,P(qn)=pn, при цьому р1+р2 + 

... + рn= 1. 

У випадку, коли Vkj означає прибуток, найкращим вважають те рішення , 

при якому величина 
1

,   ( 1,... )
n

kj i

j

V p k m
=

=   максимізується: 

0

1

max
( , ) .

1,

n

k kj

j

B x p P V
k m

+ +

=

= 
=

                                    (2) 

У випадку, коли ймовірності pjj, (j=1,…,n) відомі, апостеріорні 

ймовірності настання економічних станів обчислюють за формулами Байєса. 

Коли ж ці ймовірності pj невідомі, для вибору оптимального рішення 

використовують критерій Бернуллі-Лапласа або принцип максимуму Гіббса-

Джейнса. Для прийняття оптимального рішення при визначенні структури 

малого бізнесу сфери послуг пропонують використовувати саме ці критерії. 

Порівняльний аналіз обсягів надання послуг, виконаний на підставі 

звітності підприємств, з прогнозованим попитом допомагає визначити обсяги 

незадоволеного попиту населення та обсяги перевищення пропозиції в розрізі 

видів послуг. Виявлення проблемної ситуації визначає задачі, керуючої 

системи. 

Наприклад, за результатами порівняльного аналізу отримано інформацію 

про перевищення попиту над пропозицією для деякого виду продукції. 

Сформована ціль про забезпечення попиту споживачів у цьому виді продукції. 

На підставі аналізу ресурсних можливостей малого бізнесу сфери виробництва 

продукції ставиться задача стимулювання виробництва цього виду послуг. Для 

її розв’язання формують альтернативні рішення: x1 – створити нові 

підприємства; х2 – розширити існуючі підприємства; х3 – нічого не робити, 

спостерігати за розвитком подій. 

Регіональна невизначеність відносно існуючого розподілу населення за 

рівнем доходу може призвести до настання одного з трьох економічних станів: 

q1 – рівень попиту дорівнюватиме прогнозному; q2 – рівень попиту буде нижче 

прогнозованого; q3 – рівень попиту перевищить прогнозований; 

Експертно-консультуючі системи визначають рівні збільшення обсягів 

послуг Vij та ймовірність станів P(q1)=p1, P(q2)=p2, P(q3)=p3. 

Якщо ж пропозиція перевищує попит, перелік альтернативних рішень 

може бути таким: x1 – зменшити вартість патенту на даний вид діяльності; x2 – 

не зменшувати вартість патенту; х3 – нічого не робити, спостерігати за 

розвитком подій; Vij – рівень зміни витрат надходжень до бюджету. 

Описаний інструментарій математичного аналізу дає змогу 

розраховувати необхідність у спеціалістах певної спеціальності і кваліфікації. 

Ця інформація сприятиме цілеспрямованій діяльності фонду зайнятості 

населення по перекваліфікації безробітних з подальшим їх працевлаштуванням, 

що врешті, вплине на зменшення безробіття в регіоні. 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

92 

Отже, за допомогою запропонованої моделі керуюча система може 

кваліфіковано інформувати малі підприємства сфери послуг відносно зростання 

або падіння попиту на їх продукцію. Маючи цю інформацію, малий бізнес буде 

орієнтований відносно перспектив свого розвитку, зможе розробляти 

обґрунтовані бізнес-плани, що допоможе звернутися до фінансових установ і 

отримати кредити 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРАЦІВНИКА НА ЙОГО ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Використання трудового потенціалу працівників є невід’ємною 

складовою економічної діяльності підприємства. Трудовий потенціал 

працівника є найважливішим ресурсом виробництва, тому, важливим аспектом 

забезпечення ефективної діяльності підприємства є підтримка високого рівня 

трудового потенціалу та забезпечення його постійного розвитку. Актуальність 

дослідження обумовлена тим, що підвищення трудового потенціалу працівника 

призводить до підвищення ефективності використання його, як ресурсу, а отже 

і до зростання прибутку. Дослідженням розвитку трудового потенціалу 
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присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: І.І. Бажана, 

Д.П. Богині [1], В. Л.  Смолюк [2], Л.Г. Миронової [3] та інших.   

Метою роботи є побудова моделі управління трудовим потенціалом 

працівника.  

Запропонована модель управління трудовим потенціалом працівника 

(рис.1) побудована з використанням методів когнітивного моделювання та 

нечіткої математики.  

 
Рис.1 Модель управління трудовим потенціалом працівника 

Джерело: побудовано автором 
 

Процес управління трудовим потенціалом працівника складається з трьох 

етапів. Так, на першому, підготовчому етапі проводиться аналіз якісних 

факторів, що впливають на трудовий потенціал, таких як: стан здоров’я, рівень 

фізичної активності, соціальне оточення, освіта, харчування, сон, умови праці, 

шкідливі звички. На цьому ж етапі здійснюється побудова  когнітивної моделі 

впливу якісних характеристик на трудовий потенціал. 

На другому етапі - здійснюється побудова нечіткої моделі впливу якісних 

факторів на трудовий потенціал працівника для визначення синергетичного 

впливу факторів. Застосування нечіткої моделі дозволяє обґрунтовано 

приймати рішення щодо відбору персоналу при працевлаштуванні. Наприклад, 

якщо працівник має такі характеристики: низький стан здоров’я, погано 

харчується, має середню освіту, несприятливе соціальне оточення та шкідливі 

звички, то згідно з заданими правилами, трудовий потенціал такого працівника 

низький, а отже і приймати такого працівника на роботу не рекомендовано. 

На третьому етапі використовуємо побудовані моделі в управлінні 

трудовим потенціалом працівника, спостерігаємо як зміна одного фактора 

Прийняття рішення щодо відбору 

персоналу: 

• побудова нечіткої моделі впливу 

якісних факторів на трудовий 

потенціал працівника; 

• обґрунтування прийняття 

рішень щодо прийому на роботу 

 
 

Управління трудовим 

потенціалом 

• управління трудовим 

потенціалом працівника; 

• проведення імітаційного 

експеременту 
 

Підготовчій етап: 

• аналіз факторів впливу на 

трудовий потенціал; 

• побудова  когнітивної моделі 

впливу якісних характеристик на 

трудовий потенціал працівника 
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впливає на кінцевий результат. Запропоновану модель управління трудовим 

потенціалом працівника можна застосовувати в процесі розробки сценаріїв 

розвитку його трудового потенціалу.  

Сценарний підхід дозволяє врахувати вплив різних факторів, які завжди є 

невизначеними. Побудова сценаріїв можливих варіантів розвитку в 

майбутньому дозволяє обґрунтовано сформулювати стратегічні альтернативи, 

для кожного сценарію.  

Для оцінювання впливу факторів на трудовий потенціал працівника в 

динаміці проведено імітаційний експеримент із застосуванням імпульсної 

моделі. Дослідження впливу факторів здійснено за такими етапами: 

- побудова матриці суміжності для когнітивної моделі управління трудовим 

потенціалом працівника та визначено множину сценаріїв управління: 

- проведено імітаційний експеримент із застосуванням імпульсної моделі; 

- визначено вплив обраного фактору на результуючий показник (трудовий 

потенціал працівника) в кожен період часу. На цьому ж етапі визначено 

сумарний вплив зазначеного фактору на результуючий показник. 

Результати визначення впливу факторів порівнюються та приймається 

рішення щодо заходів, які будуть вживатися для підвищення трудового 

потенціалу працівника. 

Запропонований підхід дає можливість керівництву підприємства 

обґрунтовано приймати рішення щодо управління трудовим потенціалом 

окремого працівника, проте має деякі недоліки, не враховує ефективності 

реалізації сценаріїв, тобто співвідношення витрат до результату. Перспективою 

подальших досліджень є, по-перше, визначення кількісного впливу факторів 

один на одного, по-друге, врахування показника ефективності сценарію в 

процесі підтримки прийняття рішень щодо управління трудовим потенціалом 

працівника. 

Розроблена модель дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо 

відбору персоналу при працевлаштуванні та дозволяє обґрунтовувати сценарії 

управління трудового потенціалу тих працівників, що вже працюють на 

підприємстві. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

 

У стані стрімкого розвитку інформаційних технологій і систем, питання 

електронної торгівлі стає дедалі актуальнішим, адже в сучасних реаліях її 

популярність стрімко зростає, вона надає її учасникам ряд можливостей: 

виробникам та постачальникам товарів (послуг) – виставляти в Інтернеті товари 

та послуги, приймати та обробляти замовлення клієнтів, приймати оплату від 

покупців; покупцям – переглядати інформацію про товари та послуги, 

оформляти на них замовлення, здійснювати платежі та отримувати замовлені 

товари або послуги. 

Відтак, розробку електронної системи продажу запропоновано у вигляді 

Web-сайту, структурна схема якого представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема Web-сайту інтернет-магазину 

1. Головна сторінка: містить графічну частину, основну навігацію, а 

також тематичну область для того, щоб відвідувач сайту мав можливість 

отримати загальну інформацію про магазин, а також ознайомитися з товаром 

магазину. 

Тематична область першої сторінки ділиться на розділи: 

− “Каталог товарів”: 

“Опис товару” – даний модуль дозволяє користувачу ознайомитись з 

більш детальним описом товару, його характеристиками, переглянути відгуки 

інших користувачів про товар, а також надіслати власний відгук. 

“Система замовлення” – при замовленні певного товару всі дані, які 

надані користувачем заносяться в базу даних і відображаються адміністратору 

інтернет-магазину для подальшої обробки замовлення. 

Головна сторінка 

Каталог товарів Система реєстрації 

Інформація про товар Вхід для користувачів 

Система замовлення Опис товару 

Електронна корзина 
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Результатом опрацювання замовлень від користувачів є можливість 

отримання статистики замовлень за асортиментними групами товарної 

номенклатури (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Код для отримання статистики замовлення в PHP 

 
Рис. 3. Статистика замовлення 

− Електронна корзина (представлена у вигляді таблиці з полями): номер 

товару в кошику, найменування товару (з посиланням на цей товар в БД 

каталогу), ціна, кількість (з можливістю зміни – за замовчуванням 1, 

можливість видалення товару з кошика), сума, загальна вартість замовлення. За 

посиланням “Оформити замовлення” користувач переходить на сторінку для 

оформлення замовлення. 

− Система реєстрації – будь-який користувач має змогу зареєструватись, 

завдяки чому при кожній новій покупці не потрібно буде вводити наново свої 

дані. Також реєстрація дає змогу користувачеві отримувати своєчасну 

інформацію про новинки та акції. 

Вхід для користувачів – всі зареєстровані користувачі мають свій власний 

профіль, в якому зручно змінювати і додавати нову інформацію для зручного 

виконання замовлення товарів. 

2. Графічна оболонка внутрішніх сторінок (спільна для всіх підрозділів): 

− Шапка: лого, пошук по товарах, корзина покупок, навігаційне меню 

(категорії товарів). 

− Головний контент (товари) у вигляді блоків, який складається з 4 

колонок. 

− Футер (підвал): посилання на корисну інформацію (про нас, контакти). 

3. Опис розділів сайту: 
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Сайт ділиться на 2 групи навігації: загальна інформація та каталог 

товарів. Загальна інформація:  

− Про нас – текстова інформація про магазин і послуги, що надаються. 

− Контакти – текст з контактною інформацією, форма для зворотного 

зв’язку. 

− Пошук по сайту (форма пошуку). 

Запропонована структура Web-сайту системи інформаційної системи 

електронної торгівлі включає дві робочі частини: адміністративну та 

клієнтську. Адміністративна частина дозволяє (після входження в систему 

адміністрування) здійснювати редагування бази даних та внесення (оновлення) 

додаткових елементів (товарів) у базу даних. Також адміністратор має змогу 

опрацьовувати отримані замовлення, отримувати статистику щодо аналізу 

замовлень (рис. 2, 3) та наявності товарів (рис. 4, 5) 

 
Рис. 4. Код для статистики наявності товарів в PHP 

 
Рис. 5. Статистика наявності товарів 

Клієнтська частина дозволяє користувачам системи підтримки 

електронної торгівлі здійснювати перегляд, пошук, вибір потрібного товару, 

який розміщений в різних групах, що значно полегшує процес пошуку певної 

інформації. Клієнт має змогу безпосередньо оформити замовлення товару. 

Таким чином, якість Web-сайту визначається його інформаційним 

наповненням, структурою, графічною конфігурацією. Як і при розробці будь-

якого програмного продукту після його створення досліджується його 

експлуатація при виконанні якої виправляються знайдені помилки. Помилки 

можуть бути різні: від граматичних помилок у тексті чи розмірі та орієнтації 

малюнків до помилок у навігації. 
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ІМОВІРНІСНІ ПІДХОДИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ  

НА РИНКУ АКЦІЙ 

 

Поряд із важливою задачею формування інвестиційного портфеля 

актуальним є питання керування ним. Для отримання максимального прибутку 

важливо не тільки купити акції у вдалий момент, але і вчасно їх продати. Ми 

ніколи не знаємо, коли ціна буде максимальною. Це нагадує задачу вгадування 

максимуму послідовності, тобто задачі теорії оптимальної зупинки: кожного 

дня інвестор може вирішити, продавати акції чи ні, а його очікувані прибутки 

залежать від обраної стратегії. 

 У дослідженні ми оцінили можливі стратегії для визначення 

оптимального моменту продажу акцій, проаналізували можливі 

ймовірнісні підходи, та запропонували деякі нові. А саме, ми 

проаналізували так зване “золоте правило” прийняття рішень [1] і 

запропонували його вдосконалення. Запропонували також кардинально іншу 

стратегію, базовану на оцінюванні математичного сподівання максимуму цін 

акцій в певний період та її модифікацію, що передбачає динамічне оновлення 

вхідних параметрів моделі. Усі ці підходи ми порівняли з примітивною 

стратегією продажу акцій у випадково вибраний день.   

Дослідження показало, що використання виключно підходів теорії 

імовірностей, без врахування ринкових особливостей чи інших економічних 

факторів, дає вражаючий результат: досягнення середнього прибутку на рівні 

4.9%, що є набагато привабливішим за 0.25% для продажу акцій при 

нестратегічних підходах.  

«Золоте правило для прийняття рішень». Метою цього підходу є 

максимізація ймовірності вибору найкращого дня для продажу акцій з усіх N 

днів періоду інвестування. Інвестор спостерігає за цінами перші n днів та 

http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/142.pdf
http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/142.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7560/1/МОДЕЛЮВАННЯ%20ІНФОРМАЦІЙНОЇ%20СИСТЕМИ%20ЕЛЕКТРОННОЇ%20ТОРГІВЛІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7560/1/МОДЕЛЮВАННЯ%20ІНФОРМАЦІЙНОЇ%20СИСТЕМИ%20ЕЛЕКТРОННОЇ%20ТОРГІВЛІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7560/1/МОДЕЛЮВАННЯ%20ІНФОРМАЦІЙНОЇ%20СИСТЕМИ%20ЕЛЕКТРОННОЇ%20ТОРГІВЛІ.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/7560/1/МОДЕЛЮВАННЯ%20ІНФОРМАЦІЙНОЇ%20СИСТЕМИ%20ЕЛЕКТРОННОЇ%20ТОРГІВЛІ.pdf
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фіксує максимальну ціну S*. У наступні дні як тільки трапляється ціна Sk > S*, 

він одразу ж продає акції. Якщо такої не трапляється, він змушений обрати 

ціну останнього дня періоду. Ключовим моментом є вибір значення n. 

Максимальна ймовірність вгадування найкращої ціни P ≈ e-1 досягається з 

періодом спостереження довжиною n ≈ e-1N [1]. 

Модифікація «золотого правила». Часто буває так, що друга чи третя 

ціна не істотно поступаються найкращій. Для задачі пошуку оптимального 

моменту для продажу доцільним є прийняття рішення, базованого не лише на 

інформації про найкращу можливу ціну, а на позиції, яку ціна акції займає у 

рейтингу цін за період інвестування. Тому ми запропонували модифікацію 

попереднього підходу, що передбачає використання такого n (тривалості 

періоду спостереження), яке б мінімізувало очікувану позицію шуканої ціни у 

загальному рейтингу, а не максимізувало ймовірність отримання найкращої 

ціни, як у «золотому правилі».  

Математичне сподівання максимуму цін. На ціни акцій може 

впливати безліч чинників, для яких майже неможливо сконструювати 

детерміністичну математичну модель. Ми запропонували використання 

біноміальної моделі  

Д. Кокса, С. Росса та М. Рубінштейна [4], що побудована на принципі 

випадкового блукання та добре описує дискретний процес зміни ціни акції. 

Модель передбачає, що за наступний період ціна акцій може або зрости 

порівняно з попередньою, або ж впасти з певними ймовірностями, та що зміни 

ціни в різні періоди є незалежними. Параметри p, u та d (імовірність зростання, 

відсоток, на який ціна зростає та відсоток на який спадає відповідно) ми 

оцінювали базуючись на історичних даних. Алгоритм прийняття рішення 

наступний: розрахувати математичне сподівання максимальної ціни на акцію 

на період інвестування та прийняти першу ціну, що є вищою або ж дорівнює 

очікуваному максимуму.  

Математичне сподівання максимуму з постійним оновленням 

параметрів. Недоліком попереднього методу є те, що ми повністю ігноруємо 

дані поточного періоду інвестування при оцінюванні параметрів моделі. Ми 

запропонували щоденно оновлювати ці параметри, використовуючи 

інформацію про ціни за попередні k днів. Для кожного наступного дня 

перераховуємо математичне сподівання максимуму цін, використовуючи 

оновлені оцінки параметрів u, d та p. Щоб уникнути ситуації, коли в період 

зростання ціни очікуваний максимум постійно збільшується і найкраща ціна 

не може бути прийнятою, ми вирішили ігнорувати останні чотири дні при 

оцінюванні параметрів моделі. Цей метод показав найкращий результат. 

 Примітивна стратегія. Для оцінки ефективності різних методів та 

порівняння ми реалізували симуляцію нестратегічної поведінки – випадкового 

вибору дня для продажу акції.  

Порівняння результатів. Було використано як теоретичні, так і 

емпіричні методи дослідження: аналіз ймовірності вгадування найкращих цін 

при використанні певних стратегій, моделювання зміни цін на акції та 
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експерименти на історичних даних компанії Apple [3] з використанням мови 

програмування R. Нижче представлена порівняльна таблиця на основі даних, 

зібраних під час проведення експериментів з використанням стратегій, 

описаних у дослідженні. 

Таблиця 1.  

Порівняння результатів дослідження з даними  

про ціни акцій компанії Apple за 2007-2018 рр, де * - модифікована стратегія 

 
Висновки. Результати дослідження мають практичне застосування для 

оптимального прийняття інвестиційних рішень. Кожен із досліджених методів 

є простим, зрозумілим та відтворюваним.  

Дослідження показало, що використання ймовірнісних підходів до 

передбачення оптимального моменту продажу акцій є ефективним. Завдяки 

цьому було досягнуто на 4,25% кращих результатів порівняно з 

нестратегічним підходом. Класичне “золоте правило” може бути покращене 

завдяки визначенню оптимальної кількості днів, відведених на спостереження 

за цінами акцій, що збільшує середній прибуток на 1,3%. Метод визначення 

очікуваного максимуму виявився найкращим, а його модифікація з 

динамічним оновленням параметрів допомогла підвищити середній прибуток 

більш ніж удвічі, з 2.1% до 4.5%. 
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стратегія позиція у 

рейтингу 

середній 

прибуток 

стандартне 

відхилення 

прибутку 

довірчий інтервал 

(прибуток) 

95% 

верхній 

95% 

нижній 

примітивна стратегія 12 0.25% 0.06 1.32% -0.82% 

золоте правило 10 0.40% 0.07 1.65% -0.85% 

золоте правило* 9.1 1.73% 0.09 3.34% 0.12% 

очікуваний максимум 8.8 2.10% 0.08 3.53% 0.67% 

очікуваний максимум* 8.15 4.50% 0.03 5.04% 3.96% 
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МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Сучасне становище лісопромислового комплексу (ЛПК) України 

потребує удосконалення його виробничої структури і систем управління 

виробництвом лісозаготівельних та лісопереробних підприємств, оптимізації 

процесів розвитку лісового господарства в цілому з метою ефективного 

використання лісових ресурсів. Тому виникають проблеми вибору технологій 

лісозаготівель, транспортування, перероблення деревини, розвитку виробничої 

бази та інфраструктури ЛПК, розподілу ресурсів, планування і управління 

основним виробництвом і збутом продукції. 

Одним з напрямків вирішення окреслених вище проблем є побудова 

відповідних економіко-математичних моделей, що охоплюють різні аспекти 

функціонування ЛПК. 

Виробничий процес в ЛПК відноситься до числа складних об’єктів 

управління, оскільки постійно змінюється в часі внаслідок розвитку техніки, 

технології і організації виробництва. 

Ефективним інструментом зменшення складності об’єкту управління і 

розв’язку задач управління є розбиття однієї задачі управління виробництвом 

на складові частини і побудова системи управління як багаторівневої системи 

[1,2]. 

Базова модель оптимізації структури виробництва лісозаготівельних і 

лісопереробних підприємств передбачає врахування витрат на заготівлю і 

транспортування лісосировини, оптимальних по відношенню до обсягів її 

виробництва і споживання. Одне з узагальнень базової моделі полягає у відмові 

від припущення про однорідність потоків лісосировини. Варіантна модель 

базується на припущенні можливості вибору лісозаготівельними і 

лісопереробними підприємствами нормативів виробітку і споживання 

лісосировини. Лісозаготівельні підприємства мають можливість варіювати 
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ділянки лісозаготівель, що розрізняються структурою лісосіки і вибирати види 

рубок (суцільна, прохідна, санітарна тощо), які впливають на вихід 

лісопродукції. В моделі використовується поняття технології, що визначається 

низкою параметрів, серед яких продуктивність машин, обладнання і персоналу, 

витрати на заготівлю одного кубометра деревини і структура сировини (частка 

деревини різних порід і певної якості в одиниці заготовлених круглих 

лісоматеріалів). Суть задачі полягає у пошуку оптимального поєднання 

технологій підприємств ЛПК в цілому. 

Базова модель структури виробництва підприємств ЛПК передбачає 

врахування наявних (без можливого розширення) потужностей 

лісозаготівельних підприємств (ЛЗП), в припущенні однієї використовуваної 

технології лісозаготівлі або лісопереробки і структури сировини. Перевезення 

також враховуються безвідносно до використовуваних транспортних засобів. В 

результаті отримуємо задачу, розв’язання якої дозволяє визначити оптимальні 

обсяги рубок по кожному ЛЗП, а також транспортні оцінки пунктів заготівлі 

ЛЗП і пунктів споживання – лісопереробних підприємств, які відображають 

витрати, пов’язані з перевезенням лісопродукції споживачам. 

Вважатимемо, що множини пунктів виробництва X і пунктів споживання 

Y не перетинаються. Для опису постановки задачі введемо індексні множини: 

X – множина лісозаготівельних підприємств, Xi ; 

Y – множина лісопереробних підприємств і споживачів лісопродукції, 

Yj ; 

M – множина видів лісосировини, Mm . 

Лісозаготівельне підприємство Xi  характеризується структурою 

лісофонду, що відображається вектором ][Mai , компоненти якого m
ia  – частка 

лісосировини виду Mm  в загальному об’ємі лісосіки iV . Позначимо для ЛЗП 

Xi : iv  – витрати на заготівлю одиниці лісосировини, ir  – нижня межа обсягу 

лісозаготівель, iy  – невідомий обсяг лісозаготівлі. 

Підприємству лісопереробки Yj  відповідає вектор споживання 

лісосировини ][Mbi . Позначимо через ijh  – межі обсягу перевезення деревини, 

m
ijc  – витрати, пов’язані з перевезенням одиниці лісосировини виду Mm  від 

ЛЗП Xi  на ЛПП Yj . Позначивши невідомі обсяги перевезення через m
ijx , 

одержимо таку математичну модель: 
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Реалізація моделі визначає оптимальну відповідність постачальників 

деревини і її споживачів з урахуванням необхідної структури деревної 

сировини, транспортних витрат на перевезення різних видів деревини, а також 

економічних оцінок технологій заготівлі (включаючи використання 

спеціалізованої техніки, видів рубок) і структури лісових ресурсів. 

В рамках реалізації розглянутих моделей оптимізації структури 

виробництва підприємств ЛПК на прикладі ДП «Солотвинський лісгосп» 

розраховано обсяги заготівлі сировини в залежності від використовуваних 

лісовим господарством технологічних способів лісозаготівлі, умовно 

позначених I-III (рис. 1). Вказані технологічні способи лісозаготівлі 

характеризуються експлуатаційними витратами на їх реалізацію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Обсяги заготівлі сировини лісовим господарством в залежності від технологічних 

способів лісозаготівлі 

Як видно з рис. 1, реалізація технологічного способу II у порівнянні з 

технологічним способом I передбачає збільшення обсягів заготівлі бука на 

37,5%, ялини – 37,4% і ялиці – 30,2%; технологічного способу III у порівнянні з 

технологічним способом I передбачає збільшення обсягів заготівлі бука і ялини 

на 15,9%, ялиці – 10,5%. 

В цілому, реалізація моделей планування і управління виробництвом на 

прикладі ДП «Солотвинський лісгосп» дозволила визначити оптимальні 

інтенсивності технологічних способів виробництва, забезпечених необхідними 

ресурсами і достатніх для випуску необхідного обсягу продукції, максимізуючи 

при цьому сумарний прибуток підприємства протягом горизонту планування. 

Крім цього, встановлено оптимальні інтенсивності використання технологій і 

тис.м3 
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загальні обсяги лісозаготівель основних видів сировини, що забезпечує 

вироблення ефективної стратегії розвитку таких підприємств. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Сьогодні в сільському господарстві, зважаючи на нестабільну 

економічну ситуацію в Україні, з метою підвищення рівня рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції, все більше уваги приділяють 

оптимізації структури посівних площ. Обмеженість в земельних ресурсах 

потребує більш відповідального ставлення до наявних площ на підприємствах. 

Висока розораність земель та мала ефективність їх використання стимулює до 

планування використання земельних ресурсів для оптимізації площ посіву 

сільськогосподарських культур. 

Діяльність сільськогосподарського підприємства залежить від дії 

сукупності факторів, в результаті чого її можна віднести до найбільш 

ризикованих видів підприємницької діяльності. Окрім ризиків виробничої 

діяльності, виділяють ще і ринкові ризики, серед яких сьогодні велику увагу 

приділяють управлінню маркетинговими та ціновими ризикам. З цієї точки 

зору можна зазначити, що сільгоспвиробники, із року в рік займаючись 

виробництвом продукції рослинництва і тваринництва, не звертають при 

цьому уваги, які ж саме види такої продукції насправді є важливими для 

отримання прибутку, а які варто замінити на більш перспективні [1]. 

Розглянуто один з методів економіко-математичного моделювання, а 

саме симплекс-метод лінійного програмування з метою максимізації валової 

продукції в ПП «Комунар» за рахунок оптимізації площі посіву 

сільськогосподарських культур. 
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Побудовано таблицю вихідних даних для розрахунку оптимального 

розміру посівних площ за даними ПП «Комунар» (табл. 1). 

Таблиця 1 

Вихідна інформація для визначення оптимальної площі посіву 

сільськогосподарських культур у ПП «Комунар» на 2019 р. 

Культури 
Урожайність, 

ц/га 

Реалізаційна 

ціна, грн/ц 

Виробнича 

собівартість, 

грн/ц 

Прибуток на  

1 ц, грн 

Пшениця озима 41,3 356,81 311,58 45,23 

Кукурудза на зерно 87,6 367,86 113,37 254,49 

Ячмінь ярий 39,7 373,87 241,45 132,42 

Соняшник  30,2 949,96 358,48 591,48 

Соя 18,4 1150,00 382,45 767,55 

Джерело: дані підприємства, розрахунки автора 
 

Оптимізація посівних площ здійснюється з метою максимізації валової 

продукції в ПП «Комунар». Наведені площі посіву сільськогосподарських 

культур при існуючих обмеженнях можуть забезпечити ПП «Комунар» при 

100 % товарності виробництва отримання валового прибутку в сумі 

35018,4 тис. грн. 

Практика господарювання в ринкових умовах підтверджує ту 

незаперечну істину, що результативність та ефективність діяльності 

сільськогосподарських підприємств передусім залежить від ефективного 

використання землі [2]. 

Розраховано резерви збільшення валової продукції підприємства за 

рахунок оптимізації посівної площі за допомогою табл. 2. 

Таблиця 2 

Резерви оптимізації виробничої програми галузі рослинництва у 

ПП «Комунар» на 2019 р. 

Культура 

Посівна площа, 

га 

Структура 

посівів, % Фактична 

урожайність, 

ц/га 

Резерв збільшення 

виробництва продукції 

рослинництва: 

2017 р. 2019 р. 2017 р. 2019 р. 

у 

натуральному 

виразі, ц 

валового 

прибутку, 

тис. грн. 

Пшениця озима 220 256 10,8 12,6 41,3 1466,15 66,3 

Кукурудза на 

зерно 
1004 1120 49,4 55,1 87,6 10161,6 2586,0 

Ячмінь ярий 240 150 11,8 7,4 39,7 -3573 -473,1 

Соняшник 570 429 28,0 21,1 30,2 -4273,3 -2527,6 

Соя - 80 0,0 3,9 18,4 1472 1129,8 

Всього 2034 2034 100 100 х х 781,5 

Джерело: дані підприємства, розрахунки автора 
Аналіз даних табл. 2 показує, що для ПП «Комунар» оптимальними є 

наступні площі посіву: озима пшениця – 256 га (12,6 %), кукурудза на зерно – 

1120 га (55,1 %), ярий ячмінь – 150 га (7,4 %). Питома вага технічних культур у 
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2019 р. порівняно з 2017 р. зменшилася на 3 в.п. до 25,0 % за рахунок 

розширення площі посіву сої. Зокрема, оптимізована площа посіву соняшнику 

становить 429 га (21,1 %), сої – 80 га (3,9 %). 

Наведені площі посіву товарних культур за існуючих обмежень забезпечать 

одержання додаткового валового прибутку на суму 781,5 тис. грн. 

Таким чином, завдяки проведенню оптимізації посівних площ 

сільськогосподарських культур в ПП «Комунар» можна буде без додаткових 

витрат збільшити їх урожайність та збільшити якість продукції, що дозволить 

підвищити рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції 

загалом. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ 

(НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ОЩАДБАНК») 

 

Підвищення рівня автоматизації банківських операцій та використання 

дистанційних форм банківського обслуговування в сучасних умовах, поступово 

стає одним з основних чинників посилення конкурентоспроможності банків, 

фактором формування конкурентних переваг у боротьбі за залучення нових 

клієнтів і збереження провідних позицій на ринку банківських послуг.  

Метою роботи є оцінка ефективності використання інтернет-банкінгу на 

прикладі ПАТ «Ощадбанк» за допомого BSC-моделі. 

Вивченню поняття, сутності та методики оцінки ефективності 

впровадження інтернет-банкінгу присвячені праці Р. Каплана, Д. Нортона, 

Л. Мейсела, а також вітчизняних вчених В. Брижко, Ю. Базанова, М. Швець, 

Н. Решетнікова та Т. С. Шалиги. У даному досліджені, з метою оцінки 

ефективності впровадження інтернет-банкінгу, використано метод 

запропонований І. Я. Карчевою. 

Інтернет-банкінг – це загальна назва технології дистанційного 

банківського обслуговування, під час якої доступ до рахунків та операцій 

надається в будь-який час та з будь-якого комп'ютера, що має доступ до мережі 

Інтернет. 

Дослідження діяльності іноземних банків, проведене консалтинговою 

компанією The Boston Consulting Group, показало, що за рахунок меншої 
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вартості утримання клієнта (на 4%), більшого обсягу продажів послуг (на 8%) і 

зниження вартості обслуговування (на 14%) банківський клієнт, який 

обслуговується в режимі онлайн, на 26% прибутковіший, ніж коли 

користується традиційною офлайновой послугою. 

За допомогою методу експертних оцінок досліджено доцільність 

використання інтернет-банкінгу на прикладі ПАТ «Ощадбанк». З цією метою, 

побудовано SWOT-матрицю (табл. 1), яку проаналізували за допомогою 

методики, що наведена в працях Д. О. Нечепуренко. За результатами аналізу 

отримали наступні висновки: 

1. Сильними сторонами діяльності Інтернет-банкінгу залишається його 

зручність (83%), доступність (83%)  та контрольованість (81%). 

2. Слабкими сторонами на думку експертів є недосконалість системи, в 

результаті чого можна втратити кошти через помилки в її роботі (56%), а також 

існує вірогідність втрати коштів через шахрайські дії (51%). 

3. Зовнішньою загрозою діяльності Інтернет-банкінгу є втрата 

працівниками своїх робочих місць, оскільки надання більшості послуг 

переходить у Інтернет простір (70%). 

4. Можливостями, які можна впровадити завдяки Інтернет-банкінгу є 

модернізація системи, а також впровадження інновацій для кращої взаємодії з 

клієнтом (94%). В той же час, присутня можливість розширення спектру 

банківських послуг та впровадження нових напрямків їх розвитку (97%). 

Таблиця 1 

SWOT-Матриця використання інтернет-банкінгу 
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і Розширення переліку банківських послуг 5 5 5 4 4 4 1 1 1 30 

Впровадження результатів розвитку інформаційних 

технологій для кращої взаємодії з клієнтами 2 2 5 4 4 5 4 4 4 34 

Залучення нових інвесторів 4 2 4 3 2 2 4 4 3 28 

Нові напрями розвитку банківських послуг 5 5 4 3 3 3 4 4 4 35 

Підвищення комп'ютерної грамотності населення 1 1 3 3 1 2 1 2 2 16 

З
аг

р
о
зи

 

Порушення банківської таємниці внаслідок 

несанкціонованого доступу 1 2 2 2 4 1 5 2 2 21 

Звільнення працівників внаслідок зменшення 

потреби в робочих місцях 1 2 1 4 2 2 1 1 2 16 

Втрата частини клієнтів, що надають перевагу 

традиційному обслуговуванню 4 3 4 3 4 2 3 1 3 27 

Можливість втрати даних через кібератаки 4 3 2 4 5 3 5 1 1 28 

 Сума 27 25 30 30 29 24 28 20 22  
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З метою оцінки ефективності впровадження інтернет-банкінгу 

використано модернізовану BSC-модель, що ґрунтується на моделях Нортона-

Каплана та Мейсела. Використана модель включає п’ять модулів і 

обчислюється з використанням 15 показників (табл. 2). 

Таблиця 2  

BSC-модель оцінки ефективності використання інтернет-банкінгу 
Модуль Показники 

Розвиток і зростання Темпи зростання активів 

Темпи зростання власного капіталу 

Темпи зростання коштів фізичних і юридичних осіб 

Операційна ефективність Рентабельність активів 

Чиста відсоткова маржа 

Валовий чистий дохід до активів 

Стабільність і мінімізація 

ризиків 

Рівень капіталізації 

Частка високоліквідних активів 

Ризик за активними операціями 

Конкурентоспроможність Ринкова позиція за капіталом 

Ринкова позиція за активами 

Ринкова позиція за депозитами фізичних і юридичних осіб 

Інноваційна ефективність Частка клієнтів, що користуються інноваційними послугами 

Частка доходів від інноваційних послуг 

Рентабельність інноваційної діяльності 

З метою нормалізації даних та обчислення інтегрального показника 

моделі використано темпи зростання показників, наведених в таблиці 2. 

В математичному представлені BSC-модель має наступний вигляд: 

 
де  – розрахунковий показник модуля  «Розвиток і зростання банків»; 

 – розрахунковий показник модуля  «Операційна ефективність»; 

 – розрахунковий показник модуля «Стабільність і мінімізація ризиків»; 

 – розрахунковий показник модуля «Конкурентоспроможність банку»; 

 – розрахунковий показник модуля «Інноваційна ефективність». 

Зазначені показники , визначали за даними ПАТ «Ощадбанк» [2, 3], за 

залежностями, запропонованими у праці [1]. За результатами проведених 

обчислень, отримано відповідні дані, що дозволяють оцінити ефективність 

використання інтернет-банкінгу ПАТ «Ощадбанк» за модулями BSC-моделі 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 

Оцінка ефективності використання інтернет-банкінгу 

ПАТ «Ощадбанк» за модулями BSC-моделі 
Модулі моделі Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Модуль 1. Розвиток і зростання 1,16 1,14 0,94 1,64 1,31 

Модуль 2. Операційна ефективність 0,93 1,90 1,16 0,25 0,90 

Модуль 3. Стабільність і мінімізація ризиків 0,70 1,25 0,80 1,26 0,77 

Модуль 4. Конкурентоспроможність 1,02 1,22 1,08 1,25 1,15 

Модуль 5. Інноваційна ефективність 1,38 1,22 1,08 1,39 1,32 

Узагальнюючий показник ефективності використання 

інтернет-банкінгу 

1,01 1,32 1,00 0,98 1,07 

Оскільки значення інтегрального показника ефективності впровадження 

Інтернет-банкінгу за 2012-2017 рр., розраховане за допомогою BSC-моделі 

приймає значення більше «1», то впровадження інтернет-банкінгу на 

ПАТ «Ощадбанк» є ефективним. 

Отже, проведений SWOT-аналіз та апробація BSC-моделі на прикладі 

ПАТ «Ощадбанк», підтвердили ефективність та необхідність активного 

впровадження інтернет-банкінгу, дозволили виявити недоліки у 

функціонуванні досліджуваної банківської установи, врахування яких 

дозволить у подальшому удосконалити існуючу стратегію розвитку. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ БАНКУ В ПЕРІОД 

ТРАНСФОРМАЦІЇ  

На даний момент банківська система знаходиться у стані трансформації. 

Трансформаційні процеси в банківській діяльності можуть мати як позитивний 

так, і негативний вплив. Спрогнозувати майбутні тенденції розвитку ринку 

складно, тому в плануванні майбутнього проекту досить легко припуститись 

помилок. Управління проектами в такому динамічному середовищі потребує 
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ефективного механізму реакції на зміни та потенційні ризики. Тому виникає 

необхідність у створенні такої моделі управління проектами, яка б дозволила 

швидко реагувати на потенційні загрози, та мінімізувати їх негативний вплив. 

Нині, управління проектами сформувалося в окрему галузь  

менеджменту. У світі вже склалися глибокі традиції використання систем 

управління проектами в багатьох областях життєдіяльності. Інструментарій 

проектної організації знаходить у сучасних системах ринкової економіки 

широке застосування як для комплексних, так і для  простих задач [1, с. 21].  

Управління проектами передбачає системне застосування методів та 

інструментів управління в цілях отримання заданих результатів проекту [2, с. 

23]. Задля ефективного управління проектами, варто враховувати не лише 

особливості конкретного проекту та умови його реалізації, а й зважати на стан 

середовища в цілому.  

Сучасна банківська діяльність, як окрема галузь, перебуває на етапі 

структурних та операційних трансформацій.  Протягом останніх років роль та 

значення банківської діяльності в соціально-економічному розвитку країни не 

лише не зменшилися, а й вказують на те, що банківський сектор є рушієм 

суспільних змін. Варто враховувати  й те, що поточні умови функціонування 

банківського сектору призводять до зміни типів інститутів, що займаються 

банківською діяльністю, та способів здійснення банківської діяльності і типів 

бізнес-операцій що, в кінцевому підсумку, позначається на діяльності банків як 

фінансових посередників [3].  

В сучасних умовах економічної нестабільності більш доцільним є 

використання гнучких методик управління проектами, оскільки класичні 

каскадні моделі управління не пристосовані до стрімких змін і призначені для 

використання в більш стабільних умовах.  

Найпопулярнішим представником гнучких методологій є Scrum. За 

даними дослідження AgileSurvey його частка становить 58% серед інших 

гнучких методологій [4]. 

Scrum – це сукупність методів розробки і управління, гармонічно 

поєднаних між собою, в основі яких лежать принципи виробничої 

ітеративності, що дозволяють замовнику частіше отримувати певний робочий 

функціонал в рамках розробки проекту [5]. Scrum, як гнучка методологія, 

дозволяє прораховувати ризики за рахунок поетапного виконання частин 

проекту. Вся розробка проекту йде короткими етапами - спринтами. У 

класичному Scrum передбачається, що тривалість спринту фіксована і, як 

правило, становить від 2 до 4-х тижнів, залежно від досвіду команди [6].  

У методології Scrum команда є самоорганізованою і самокерованою. 

Завдяки постійному аналізу виконаної роботи і можливостям здійснювати 

коригування напряму проекту між ітераціями, методологія дозволяє більш 

якісно реалізувати проект і досягти продуктивних результатів [4].  

Подібний підхід до управління проектами банку дозволить мінімізувати 

негативний ефект трансформаційних процесів. Розподіл на спринти дозволяє 

зменшити несприятливий вплив невизначеності. Оскільки поділ здійснюється 
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на періоди тривалістю 2-4 тижні відслідковувати тенденції, що притаманні 

сфері впровадження проекту, значно легше, ніж прогнозувати їх в 

довгостроковій перспективі – при використанні класичних методів проектного 

управління. 

При управлінні проектами в період трансформації традиційні методи 

управління є менш ефективними в порівнянні з гнучкими. Адже гнучкі методи 

дозволяють швидко реагувати на зовнішні та внутрішні зміни. Зважаючи на те, 

що перехід на принципово нову модель управління проектами є досить 

трудомістким, краще поєднати  існуючий підхід банку до управління проектами 

та Scrum методологію.   

З допомогою методології функціонального моделювання IDF0 було 

розроблено модель управління проектами банку в період трансформації. Дана 

модель поєднала в собі вже існуючу банківську структуру управління 

проектами та методологію Scrum в єдиний механізм.  

В створеній моделі проект складається з чотирьох спринтів: Ініціація, 

Аналіз, Планування, Реалізація, рис. 1.  

 
Рис. 1. Модель управління проектами банку 

Авторська розробка 

Застосування подібної моделі допоможе зменшити вплив 

трансформаційних процесів на управління проектами.   

Результати наукового дослідження дозволяють сформулювати такі 

висновки: 

1. Трансформаційні процеси можуть впливати як на зовнішнє оточення 

проекту, так і на внутрішнє середовище проекту. Тому, при виборі методології 

для управління проектами варто обрати ту, яка б дозволила швидко реагувати 

на зміни в проекті та його оточенні. 

2. Застосування методології Scrum в управлінні проектами дозволяє не 

лише скоротити час на виконання проекту, а й зменшити вплив невизначеності 

на проект.  

3. Результатом дослідження є модель управління проектами банку в 

період трансформації, що була розроблена з допомогою методології 
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функціонального моделювання IDF0 в середовищі бізнес-моделювання BPWin. 

Отримана модель поєднує в собі класичну методологію та гнучку методологію 

Scrum.  
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МОНІТОРИНГ ТА ОПТИМАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ ДО 

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩА 

 

Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що в сучасних умовах 

трансформації бізнесу змінюється значимість окремих факторів його 

функціонування. Від економіки, розвиток якої орієнтується на традиційні 

ресурси бізнес розвиває нові основи свого функціонування. Внаслідок чого, 

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/65.pdf
http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/65.pdf
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відбувається зміщення вектору переваг на користь інформаційних ресурсів, які 

в умовах цифрової економіки стають основоположним фактором 

конкурентоспроможності. Так, активна діяльність у сфері застосування 

інформаційних технологій дозволяє бізнесу утворити цифрове середовище 

взаємодії з ключовими партнерами, агентами та клієнтами, внаслідок чого 

бізнес отримає переваги , такі як: 

➢ скорочення транзакційних витрат та часу взаємодії; 

➢ швидше реагування на зміни в бізнес-середовищі тощо. 

Разом із тим, при використанні інформаційних ресурсів можуть 

виникнути проблеми безпеки та управління доступом до них, що в значній мірі 

пов’язано з характером поведінки самих користувачів. Тому, мета нашої 

роботи полягає в розробці сучасного підходу щодо управління доступом до 

інформаційних ресурсів, як основи електронної взаємодії в умовах цифрової 

економіки. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні основні завдання: 

1. Визначати сутність та роль інформаційних ресурсів в сучасних умовах 

ведення бізнесу; 

2. Проаналізувати сучасні інструменти та методи оптимального 

управління доступом до інформаційних ресурсів бізнес-середовища; 

3. Розробити власний підхід щодо управління доступом до 

інформаційних ресурсів бізнес-середовища. 

В результаті досліджень ми визначили інформаційні ресурси як 

сукупність необхідної інформації, програмного забезпечення та його технічного 

сервісу. При цьому, в умовах ведення цифрового бізнесу передбачається 

можливість доступу його учасників до певних інформаційних ресурсів. 

Основним інструментом для організації доступу користувачів до 

інформаційних ресурсів є НТТР-сервер. Згідно статистики Netcraft [1] найбільш 

популярними НТТР-серверами є Apache, nginx та Internet Information Services 

(IIS) від Microsoft. Ми проаналізували дані продукти за критеріями швидкодії 

обробки запитів, конфігурування, підтримки операційних систем, 

трудомісткості установки, надійності, створення процесів та потоків, роботи з 

log-файлами. За результатами проведеного аналізу оптимальним HTTP-

сервером для реалізації доступу до інформаційних ресурсів є сервер nginx. 

Наступним кроком, нами були розглянуті сучасні технології моніторингу 

поведінки користувачів при доступі до інформаційних ресурсів – це два 

основних методи Web-моніторингу: використання аналізатора лог-файлів 

(GoAccess, WebLog Expert, Webalizer, Elasticsearch+Logstash+Kibana тощо) та 

застосування лічильника відвідувань (Google Analytic, Openstat, HotLog тощо). 

В результаті було виявлено, що жоден із пропонованих програмних продуктів 

не має можливості моделювання поведінки користувачів. 

Для вирішення цієї проблеми нам було необхідно дослідили існуючі 

підходи до моделювання поведінки користувачів, проаналізувати їх, та вибрати 

той що на нашу думку найбільш підходить. То є такі підходи: 

➢ побудова імовірнісних моделей конверсійної поведінки 
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користувачів [2]; 

➢ побудова нейромережевих моделей поведінки користувачів [3]; 

➢ моделювання виявлення аномалій в поведінці користувачів, 

засноване на марковських ланцюгах [4]. 

На базі проведеного аналізу, нами була розроблена власна модель, що 

описує поведінку користувача (або категорії користувачів) при доступі до 

інформаційних ресурсів на основі марковських ланцюгів:  

Розглянемо систему S «користувач - Інтернет-шлюз», що приймає стани: 

Sі – користувач зайшов на і-ту сторінку Інтернет-шлюзу, , де n – 

кількість сторінок Інтернет-шлюзу; 

Sn+1 – користувач припиняє взаємодію з Інтернет-шлюзом (вихід). 

В початковий момент система може знаходитись в i–ому стані з 

імовірністю qi, . А перехід з i–ого стану в j-й характеризується 

перехідною ймовірністю pij  j . Для наочності можна 

побудувати розмічений граф станів системи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Розмічений граф станів системи «користувач - Інтернет-шлюз» 

Джерело: розроблено авторами. 

За даним графом, можна визначити поведінку користувача як імовірнісну 

послідовність суміжних вершин графу, де початковою є одна з вершин S1– Sn, а 

кінцевою – вершина Sn+1. Додатково, необхідно визначити наступні 

характеристики системи «користувач - Інтернет-шлюз»: 

➢  – середня кількість інформації, що передається від сервера 

користувачу при роботі з i–ю сторінкою; 

➢  – середній час взаємодії користувача з i–ю сторінкою; 

➢ Т – час простою системи «користувач- Інтернет-шлюз». 

Дана модель  є математичною основою системи прийняття рішення щодо 

оптимізації доступу конкретного користувача до інформаційних ресурсів. 

Загальну модель системи наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Загальна модель системи управління доступом до інформаційних ресурсів 

Джерело: складено авторами. 

Прототип системи був випробуваний для управління доступом до 

інформаційних ресурсів ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» та Інформаційно-

аналітичної системи «ІфоДом». 

Таким чином, в процесі роботи ми досягли визначеної мети та виконали 

поставлені завдання. При цьому подальше доопрацювання теми припускає 

створення комерційного продукту – інформаційної системі управління 

доступом до інформаційних ресурсів  «MussON» (Multi Users System Online 

Navigation), який є дуже актуальним для сучасного бізнесу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ І ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ 

З МЕТОДОМ НЕ ЧІТКИХ МІР 

 

         У класичному математичному програмуванні, коли мова стосується цілей 

або обмежень, то розуміють, що вони добре відомі, детерміновані. Але в 

останні роки все виразнішим стає те, що теорія управління виробництвом вже 

досягла такого стану, де невизначеність починає відігравати суттєву роль. 

         В основі сучасної теорії управління лежить поняття оптимізації. 

Відшукуються оптимальні розв’язки, тобто значення змінних які достарчають 

максимум (мінімум) цільової функції та задовольняють певній низці обмежень. 

        Для задач прийняття рішень у детермінованому випадку (за умов 

визначеності) характерним є те, що кожний конкретний вибір надає єдине 

значення цільовій функції. Це означає, що не існує особливих труднощів опису 

переваг. Іншими словами, кожна особа, що приймає рішення (ОПР), працює з 

множиною чітко сформульованих цілей, на засадах яких вона здатна визначити 

необхідні переваги[1]. 

      При побудові математичних моделей завжди існують суперечності між 

глибиною запланованого дослідження і можливостями його реалізації. Одним із 

варіантів поборення такого протиріччя є можливість враховувати “несуттєві 

чинники” нечітко, розмито. 

Сучасні математичні знання та економічна освіта одержали можли¬вість 

перебороти канони та ідеологічні настанови, які через жорстку 

детермінованість сковували думку і виробничу практику. Вже настав час 

якісного оновлення та збагачення економічної науки, у зв’язку з 

впровадженням у ній нових ідей та постулатів, які базуються на сучасних 

досягненнях в царині математики, комп’ютерних наук та інформації про 

реальний світ. 

Стало очевидним, що повинен відійти в минуле теперішній підхід розв’язання 

задач підтримки прийняття рішень, який спирається на традиційне сприйняття 

поняття конкретного числа. 

Це призводить до того, що числова величина, яка має конкретний фізичний 

зміст для користувача, перестає мати одне значення (чого вимагає традиційна 

математика), а може виражатися набором значень, кожне із своєю часткою 

впевненості. При цьому частка упевненості відбиває вплив і силу можливих 

діючих чинників. Трактування нечітких чисел визначається в кожному 

конкретному випадку окремо і залежить від фізичної чи економічної сутності 

цих чисел, а також від чинників, що на них впливають[2]. 

         До того ж уведення в практику моделювання поняття лінгвістичної 

змінної уможливило формалізувати та використовувати якісні параметри, 
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якими у класичних підходах нехтували, а тим самим знижували вартість та 

застосовність одержаної моделі економічного прогнозу. 

       Таким чином, підхід до розв’язання задач підтримки прийняття рішень 

повинен спиратись на те, що ключовими елементами є не числа, а деякі нечіткі 

множини, для елементів яких перехід від належності чи неналежності до класу 

є не різким, а гнучким, поступовим. Насправді, логіка міркувань людини не є 

звичайною двозначною чи навіть багатозначною логікою, це – логіка з 

нечіткими істинами, нечіткими відношеннями і правилами висновку. Як не 

дивно, саме така нечітка (розмита) і не цілком зрозуміла логіка є 

найважливішим компонентом однієї з головних особливостей людського 

мислення, а саме здатності узагальнювати інформацію, виділяти тільки 

необхідні дані для вирішення конкретної задачі. Ця ключова здатність 

людського мислення дозволяє приймати вдалі рішення у конкретних 

конфліктних ситуаціях.  

Теорія нечітких множин – це крок на шляху до зближення точності 

класичної математики з просякнутим неточністю реальним світом. Більшість 

класів (понять) реального світу на противагу класам або множинам класичної 

математики не мають чітких границь, які б відокремлювали об’єкти, що 

входять в клас, від об’єктів, які не входять до нього. Природна мова, якою ми 

щоденно користуємося, є розмитою (нечіткою). Це і є основна відмінність між 

людським і штучним інтелектом. Якщо ми хочемо навчити робота приймати 

нашу мову, то потрібно мати апарат, який би адекватно відображав нечіткість 

нашої повсякденної мови. Крім того, при формалізації реальних явищ 

дослідник, бажаючи користуватись математичними методами, часто-густо 

вносить певність там, де її, по суті, немає. Некритичне використання одержаних 

результатів може привести до ілюзій та помилок. Тому опис і дослідження 

такої інформації на мові класичної інформатики збіднює математичну модель 

досліджуваної реальної системи і робить її дуже грубою. Водночас, наявність 

математичних засобів відображення нечіткості вхідної інформації дозволяє 

будувати модель адекватну реальності[3]. 

Будуючи модель, завжди маємо суперечності між глибиною 

запланованого дослідження і можливостями його реалізації. В усіх випадках ці 

суперечності повинні розв’язуватись із врахуванням заданої мети дослідження.  

В основі теорії нечітких множин лежить поняття функції належності. Отже, 

нечітка множина – це впорядкована кількість пар, для яких вказується ступінь 

належності елементів цієї пари до нечіткої множини[4]. 

Таким чином, підхід до розв’язання задач підтримки прийняття рішень повинен 

спиратись на те, що ключовими елементами є не числа, а деякі нечіткі 

множини, для елементів яких перехід від належності чи неналежності до класу 

є не різким, а гнучким, поступовим. Насправді, логіка міркувань людини не є 

звичайною двозначною чи навіть багатозначною логікою, це – логіка з 

нечіткими істинами, нечіткими відношеннями і правилами висновку. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ  

ПЕРСОНАЛОМ У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нових 

підходів в управлінні персоналом, оскільки більшості українським навчальним 

закладам бракує висококваліфікованого персоналу. Недостатньо гнучкою є 

концепція кадрової політики, яка не встигає реагувати на швидкі зміни ситуації 

на ринку, на нові вимоги до мобільної переорієнтації власного кадрового 

потенціалу, впровадження сучасних технологій кадрової роботи. Виходячи з 

цього, особливої актуальності набуває розробка механізму ефективного 

управління персоналом підприємств державного сектору для забезпечення 

результативності роботи в довгостроковій перспективі, що створить нові умови 

розвитку та підвищить їх конкурентоспроможність. 

В сучасних умовах господарювання важливий є використання 

автоматизованих систем управління персоналом , що дозволяє : прискорити та 

спростити пошук  необхідної для прийняття управлінських рішень інформації у 

будь-який момент; економити час на роботу з документами під час вирішення 

управлінських завдань щодо зайнятості персоналу навчального закладу та 

зменшенні паперових носіїв інформації; спростити  процес планування та 

прогнозування потреби в людських ресурсах, кваліфікації кадрового складу та 
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зайнятості персоналу з метою вирішення стратегічних завдань навчального 

закладу в майбутніх періодах. 

На вітчизняному ринку програмного забезпечення для управління 

персоналом пропонується багато програм різних виробників - «1С», «ПАРУС-

Підприємство», «Галактика», «M.E.Doc» Вони мають подібне функціональне 

наповнення, але відрізняються технологією перетворення вихідних даних у 

результативну інформацію та інтерфейсом.  

Зокрема, для підвищення ефективності управління підприємством фірма 

«1С» в програмному комплексі «1С: Підприємство» створила конфігурацію по 

управлінню кадрами та розрахунку заробітної плати. Якщо раніше такою 

програмою була конфігурація «1С: Зарплата і Кадри 7.7», то з розвитком ринку 

і появою підвищених вимог до інформаційних технологій фірма «1С» 

випустила більш досконалий продукт «1С: Зарплата і Управління персоналом 

8», яка відповідає всім запитам працівників, які здійснюють кадрове 

управління, планування і розрахунок заробітної плати. Причому остання версія 

програми «1С: Зарплата та управління персоналом 8.1» (рис. 1) є найбільш 

досконалим продуктом у своїх області   

 
Рис. 1 «1С: Зарплата та управління персоналом 8.1» [1] 

«1С: Зарплата та управління персоналом 8» - програма масового 

призначення, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання, пов'язані з 

розрахунком заробітної плати персоналу і реалізацією кадрової політики, з 

урахуванням вимог законодавства і реальної практики роботи підприємств.  

Окрім найбільш поширеної у освітніх закладах України програми 1С, 

великої популярності набуває також достатньо проста у користуванні програма 

«M.E.Doc». Комп'ютерна програма «M.E.Doc» (My Electronic Document) – 

програма для роботи з усіма типами документів в електронному вигляді: 

податкові накладні, акти, рахунки і звіти. Це рішення для підприємств різних 

сфер діяльності та систем оподаткування, що дозволяє обмінюватися 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

120 

документами з державними органами (звітність) та контрагентами (податкові 

накладні, розрахунки коригувань, акти, рахунки тощо).  

За допомогою модуля «M.E.Doc Зарплата» можливо здійснювати 

наступні функції управління персоналом навчального закладу: 

− створювати і вести особисті картки співробітників, в яких міститься 

вся необхідна інформація про них; 

− розраховувати нарахування до фондів, як в цілому по підприємству, 

так і окремо по кожному співробітнику; 

− вести розрахункові листи співробітників (з урахуванням 

одноразових премій, доплат, відпускних, лікарняних); 

− зберігати розрахункові листи за поточний рік і всі минулі періоди. 

− формувати документи для перекладу виплат співробітникам і 

аліментів в банки на особисті рахунки [4]. 

 

 
Рис. 2. Діалогове вікно модуля «M.E.Doc Зарплата» [4] 

Також модуль «M.E.Doc Зарплата» надає у розпорядження навчального 

закладу перелік типових видів оплати, фондів та їх нарахувань, комплекти всіх 

необхідних звітів, які сформовані з урахуванням вимог контролюючих органів. 

Отже, використання інформаційних технологій у процесі управління 

персоналом навчального закладу є економічно виправданим та ефективним, 

оскільки сприяє зменшенню втрат робочого часу, полегшенню роботи з 

документами та упорядкованості потреби у кваліфікованому персоналі для 

здійснення освітніх послуг. 

Література: 
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИТРАТ НА ОБОРОНУ У ПРОТИСТОЯННІ 

 РОСІЯ-УКРАЇНА 

 (ЗА МОДЕЛЛЮ ГОНКИ ОЗБРОЄНЬ РІЧАРДСОНА) 

 

У сучасному світі, де вирують глобалізація та інтернаціоналізація, дуже 

важливою проблемою постають питання війни та миру, а також гонки озброєнь 

країн, що мають претензії одна до одної. Особливо актуальною на теперішній 

час ця проблема є для України, оскільки частина нашої країни є окупованою, 

військовий конфлікт на Сході триває, країна понесла величезні економічні та 

демографічні збитки. Необхідно проводити дослідження витрат на оборону для 

прийняття певних політичних рішень. За допомогою методів моделювання, 

збору інформації та прогнозування здійснено дослідження тенденцій зміни 

оборонних витрат України та Російської Федерації.  

В роботі було використано модель Річардсона, яка розглядає конфліктну 

ситуацію, в яку можуть потрапити (а в нашій ситуації вже потрапили) країни. 

Для зручності одна країна позначається Х (Україна), а інша – У (Росія). Витрати 

країни Х позначаються х=х(t), а країни У – у=у(t). Модель складається з трьох 

припущень. 

Припущення 1. Країна Х озброюється, побоюючись потенційної загрози 

війни з боку країни У, яка, у свою чергу, знаючи про зростання витрат на 

озброєння країни Х, також збільшує свої витрати на озброєння. Кожна країна 

зміню швидкість нарощення (або скорочення) озброєнь пропорційно рівню 

витрат іншої країни. Тобто модель можна подати у вигляді системи(α і β – 

додатні постійні): 
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Однак за такої ситуації рівень озброєння нічим не лімітується. Тому праві 

частини цих рівнянь необхідно корегувати. 

Припущення 2. Чим більший поточний рівень витрат країни на оборону, 

тим менша швидкість його зростання. Це дозволяє внести певні зміни у 

попередню схему (γ і δ – додатні постійні): 

 
Припущення 3. Кожна країна нарощує озброєння, керуючись своїми 

державними інтересами й ворожістю до сусідньої країни, навіть якщо ця країна 

не загрожує існуванню даної. Тобто у кожної зі сторін є певні претензії одна до 

одної, через які і склалася конфліктна ситуація. Ці претензії позначимо через а і 

b ( а і b – додатні постійні). Ґрунтуючись на всіх трьох припущеннях, 

отримуємо систему рівнянь:  

 
На нашу думку, у ситуації конфлікту між Україною та Росією необхідно 

додати ще одне припущення. На міжнародній арені дії Росії засуджують та 

застосовують проти неї санкції, що скорочує її матеріальні ресурси. Необхідно 

внести такі додатні постійні як dі c. Тобто отримаємо таку систему рівнянь: 

 
Модель побудована таким чином, що зростання витрат на оборону прямо 

пропорційне відповідним витратам країни-суперника і обмежуються кількістю 

наявних ресурсів. Оскільки рівні ВВП та витрати на оборону обох країн 

кількісно є величинами різних порядків, то неможливо зробити точний 

кількісний прогноз, можна лише прослідкувати тенденцію змін витрат на 

оборону України та Російської Федерації.  

Результати дослідження (рис.1) показали, що Росія знизить швидкість 

нарощення військових витрат через зменшення ресурсів, якщо Україна буде і 

надалі вимагати компенсацію за понесені збитки у регіонах Донбасу та Криму і 

при цьому буде підтримана з боку світової спільноти санкціями проти 

Російської Федерації. 
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Рис.1.Тенденції витрат на оборону України та Росії за моделлю гонки 

озброєнь Річардсона 

Отже, політична ситуація у світі на теперішній час ускладнена 

агресивними діями деяких країн, зокрема Російською Федерацією. Особливо це 

відчуває Україна, де є окупованою значна частина території, країна понесла 

величезні економічні та демографічні збитки. Виходячи з дій РФ, Україна 

змушена збільшувати витрати на оборону. Проте витрати обох країн обмежені 

кількістю власних ресурсів. Модель гонки озброєнь використана для 

визначення тенденцій зміни витрат на оборону України та Росії. Важливим 

висновком проведених обчислень є те, що за підтримки світової спільноти, 

Росія буде змушена скоротити витрати на оборону і в України є можливість 

подолати агресію Російської Федерації. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

В АПТЕЧНІЙ СПРАВІ 

 
В сучасних умовах автоматизація та комп'ютеризація процесів управління 

на підприємстві стає необхідною умовою функціонування підприємства. В 

даний час досить велика частина інформації зберігається в електронному 

вигляді, що забезпечує її більш високу мобільність, доступність і масовість [1]. 

Автоматизація аптечної діяльності та використання інформаційних технологій 

як для взаємодії з клієнтами і постачальниками, так і у внутрішніх процесах є 

одним з факторів розвитку фармацевтичної галузі [2]. Виявлення дефектури, 

вибір постачальника, формування замовлення, надходження та передпродажна 

підготовка товару, ведення серійного обліку, управління запасами, оптимальне 

переміщення товару в межах однієї аптечної мережі, відпуск препаратів 

споживачам - кожна з цих дій є досить складним бізнес-процесом. Крім того, ці 

процеси в аптеці тісно взаємозв'язані і відбуваються майже одночасно.  

Високий попит на системи автоматизації народжує пропозицію: на 

сьогоднішній день існує велика кількість програм по автоматизації аптек.  При 

всьому їх різноманітті такі програми можна умовно розбити на дві групи [3]. 

Перша група - спеціалізовані програми з можливістю прийому електронних 

накладних; управління цінами; автоматично розцінка товарів; контроль цін на 

життєво необхідні і найважливіші лікарські препарати; пошук забракованих 

серій товарів; організація маркетингових акцій і інші. Друга група - програми 

типу «зведений прайс-лист» призначені в основному для складання замовлень і 

відправлення їх постачальникам. Вони дозволяють вибирати товар, 

порівнюючи ціни. Таким чином, представлені на ринку рішення пропонують 

функціонал безпосередньо для організації внутрішніх бізнес-процесів аптеки і 

взаємодії з постачальниками.   

Актуальність обраної теми обумовлена в основному ситуацією на 

фармацевтичному ринку: спостерігається активне зростання числа аптечних 

установ, що стало однією з причин загострення конкуренції. Впровадження 

системи автоматизації бізнес-процесів в аптечному сприяє підвищенню 

швидкості роботи і також підвищенню прибутку, що дозволяє аптекам 

виживати в умовах постійної конкуренції. Розробка додатку з інтелектуальними 

підказками користувачу призначена для автоматизації бізнес-процесів аптеки з 

максимальною ефективністю . 

Метою даного дослідження є проектування та розробка веб-додатоку 

eApteka, який дозволяє вдосконалити реалізацію бізнес-процесів в аптечній 
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справі в режимі онлайн шляхом їх автоматизації з наданням інтелектуальних 

підказок за алгоритмом Левенштейна.  

Основними вимогами до створюваної інформаційної системи 

автоматизації бізнес-процесів є кросплатформеність, доступність, бюджетнісь 

та передбачений захист від помилок та неуважності користувача за допомогою 

інтелектуальних підказок при введені назв препаратів. 

Оскільки на етапі проектування було використано об'єктно-орієнтований 

підхід, то і сама система була реалізована засобами об'єктно-орієнтованої мови 

програмування. Користувацький інтерфейс реалізовано за допомогою HTML, 

CSS та мови Javasript.  В якості робочої мови було обрано мову програмування 

PHP. Використання цієї мови дозволило досить легко використати шаблон 

проектування MVC, оскільки філософія розробки додатків за допомогою PHP 

передбачає використання цього шаблону . 

Розроблений додаток eApteka є універсальним засобом автоматизації, він 

має зручний інтерфейс та широкі користувацькі можливості щодо зменшення 

часу та витрат при адаптації до реальних потреб підприємства. 

Веб-додаток eApteka з січня 2019 року успішно впроваджено на 

підприємстві для автоматизації бізнес-процесів. Завдяки впровадженню веб-

додатку на підприємстві вдалося оптимізувати роботу аптеки. За рахунок 

автоматизації процесів від рутинної роботи звільнилися цінні працівники, що 

допомогло вирішити кадрову проблему і зняло необхідність збільшення штату. 

Відбулося скорочення витрат і збільшення товарообігу, зростання продажів і 

прибутку підприємства. Оборотність зростала на 15%. Розширився асортимент 

лікарських засобів. З’явилася можливість отримання оперативної і достовірної 

інформації про поточний стан бізнесу для прийняття адекватних управлінських 

рішень. Завдяки прозорості всіх основних процесів всередині компанії, 

боротьба зі зловживаннями всередині підприємства стала набагато простішою. 

Вдалося спростити процес планування закупівель. Зменшився час на 

опрацювання прихідних документів та час обслуговування клієнтів. Скорочено 

затрати часу на збір та опрацювання замовлень товару аптек мережі. 

Розроблений веб-додаток задовольняє потреби підприємства у 

програмному продукті для автоматизації бізнес-процесів, має можливості для 

подальшого розширення та включення нових функцій. 
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НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ТЕХНО-ХАУС» 

 

Вивчаючи методи фінансового аналізу, умовно можна розподілити 

погляди дослідників в даному напрямку на дві групи. Перша – дослідження, 

спрямовані на інтегральну оцінку з позиції інвестиційної привабливості 

підприємства [1-6]. Друга – традиційні методи, що описуються у науковій 

літературі [7-8]. Постає питання – на якому напрямі підприємству слід 

загострити увагу, коли складається ситуація при якій інтегральне оцінювання 

показує, що фінансовий стан є стабільним, але в динаміці показників 

спостерігається негативна тенденція.  

Найбільш близько до вирішення цього питання підійшов В. В. Бочаров 

[8]. Він розробив метод рейтингового оцінювання фінансового стану 

підприємства, котрий базується на десяти ТЕП, що характеризують ліквідність, 

фінансову стійкість, платоспроможність та інвестиційну привабливість 

підприємства. Також, він надає нормативні значення для цих показників, котрі 

характеризують критичні межі, що необхідні для надання оцінки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Система показників оцінки фінансового стану та їх значення [8] 

Показник Скорочення 
Нормативне 

значення 

1 2 3 

Коефіцієнт автономії  Ка 0,3-0,5 

Коефіцієнт покриття  Кп 1.0-2.0 

Коефіцієнт термінової(швидкої) ліквідності  Ктл 0.4-0.8 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Кла 0.1-0.2 

Рентабельність активів  Кра 0.05-0.1 

Рентабельність власного капіталу  Крвк 0.10-0.15 

Коефіцієнт фінансової стійкості  Кфс 0.5-1.0 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  Кзвоз 0.1-0.25 

Коефіцієнт поточних зобов'язань  Кпз 0.3-0.5 

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань  Кдз 0.2-0.4 

 

Далі, згідно з методом В. В. Бочарова, слід розрахувати показники та 

надати їм класифікацію від кризового до високого. 

Авторами пропонується піти далі і наступним кроком поділити 

показники, що мають проблемний характер на їх складові, що стимулюють та 

дестимулюють зростання. Таким чином, ми отримуємо чітку картину, що та за 
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рахунок чого  треба підвищити і можемо переходить до розробки проектів, 

котрі здатні покращити поточну ситуацію. 

Роздивимось приклад вдосконаленого методу на основі фінансового 

стану ТОВ «ТЕХНО-ХАУС» за 2017 рік.  

Для економії простору та зручності сприйняття побудуємо діаграму 

(рис.1). 
 

 
 

Рис. 1 – Система показників для оцінки фінансового стану підприємства  

ТОВ «ТЕХНО-ХАУС» за 2017 рік (розраховано автором) 

 

Згідно отриманих даних (рис.1) ТОВ «ТЕХНО-ХАУС» має задовільний 

фінансовий стан. Шість з десяти показників перебувають в діапазоні вище за 

нормативні, а чотири з них знаходяться в нормативному діапазоні.  

Переходимо до наступного кроку, розбиваємо необхідні нам показники 

на складові стимулятори та дестимулятори (табл. 2). 

Таблиця 2 

Складові відносно проблемних показників 
Назва показника Стимулятори Дестимулятори 

1 2 3 

Рентабельність активів (Кра) Чистий прибуток Сума активів 

Рентабельність власного 

капіталу (Крвк) 
Чистий прибуток Власний капітал 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості (Кфс) 

Власний капітал 

Сума пасивів Довгострокові 

зобов’язання 

Коефіцієнт довгострокових 

зобов’язань (Кдз) 

Довгострокові 

зобов’язання 

Позиковий капітал (довгострокові 

зобов’язання + поточні зобов’язання) 
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Так, згідно з таблицею 2, для зростання Кра підприємству необхідно 

чистий прибуток, але зростання повинно проводитись за рахунок підвищення 

маневреності активів. Для зростання Крвк необхідно зростання чистого 

прибутку, але джерелом цього зростання повинен бути не власний капітал. Для 

зростання Кфс необхідно збільшити власний капітал та/або довгострокові 

зобов’язання, при умові, що інші джерела котрі формують суму пасивів 

залишаться без змін, або знизяться. Для зниження Кдз необхідно зменшити 

частку довгострокових зобов’язань у позиковому капіталі. 

На основі аналітичних даних було розроблено 3 рекомендації: відкриття 

інтернет-магазину; впровадження споживчого кредитування; впровадження 

ERP-системи. 

Система показників з урахуванням впровадження рекомендацій має 

наступний вигляд (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Система показників з урахуванням впровадження рекомендацій  

(розраховано автором) 

 

Таким чином, даний метод був використаний для розробки рекомендацій, 

які покращили фінансовий стан підприємства ТОВ «ТЕХНО-ХАУС» у тих 

напрямках, які були визначені як «проблемні». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДОВ ТА МОДЕЛЕЙ 

ПРОСУВАННЯ САЙТІВ 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Після створення сайту 

основним завданням стає його просування. Найбільш ефективним способом 

вивести сайт на перші позиції пошукової видачі, склавши конкуренцію сотням 

сайтів однакової тематики є SEO-оптимізація.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробники застосовують 

різні методи для просування сайту. Основними є: внутрішня оптимізація 

(поліпшення проводяться на самому сайті, в його внутрішній структурі) і 

зовнішня оптимізація (наприклад, посилання на себе на інших сайтах, переходи 
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по посиланнях, згадки на сторонніх ресурсах і т.д.). Також ефективними 

варіантами просування сайтів є контекстна реклама, Social media marketing, 

вірусний маректинг, партизанський маркетинг і д.р. [1]. Розробка методів і 

моделей просування веб-сайтів з кожним роком стають все більш актуальними. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є розробка технології 

просування сайтів закладів вищої освіти.   

Об’єктом дослідження є процес створення та просування веб-сайтів в 

пошуковій системі. Предметом дослідження – методи і технології створення та 

просування сайтів за допомогою використання сучасних інструментів, 

використовуючи проектування баз даних, універсальні мови створення додатків 

для обробки інформації. 

В ході написання роботи були поставленні такі завдання: проаналізувати 

технології просування сайтів; скласти комплекс найбільш підходящих методів 

як технологію для просування сайтів вищих навчальних закладів; розробити 

сайт для кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій ОНПУ; 

провести оптимізацію створеного сайту за розробленою технологією і за 

результатами аналізу трьох аналогічних вже існуючих в мережі сайтів. 

Виклад основного матеріалу.  При обліку чинників, які впливають на 

просування сайту в пошукових системах, важливими є: конкуренція в даній 

тематиці, тематичний індекс цитування, вік доменів сайтів конкурентів, 

частотність пошукових запитів, показники ТІЦ і PR (Page Rank) сайтів 

конкурентів і т.д. 

Одним з важливих моментів внутрішньої оптимізації сайту є 

перелінковка. До групи факторів перелинковки відносяться схеми 

перелинковки, тексти внутрішніх посилань, актуальність посилань, а саме 

наявність переходів відвідувачів по ним, а також вага переданих посилань. 

Ідеальної моделі для перелинковки не існує.  

В даному дослідженні була визначена перелинковка для сайту кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних технологій (ЕКІТ) ОНПУ за участю 

9 сторінок (тобто 9 основних розділів, які можуть мати свої підрозділи, але при 

цьому не враховуючи розподіл рангу на підрозділи). Перелінковка сторінок 

сайту «ЕКІТ» має вигляд (рис.1): 
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Рис. 1. Перелінковка сторінок на сайті «ЕКІТ» 

 

Проектуючи даний сайт, був зроблений висновок, що буде доволі зручно 

поєднати два види перелінковки: меню та навігацію. Було розроблене зручне 

меню – основний спосіб навігації на сайті, яке представляє собою блок 

наскрізних посилань [8]. Був зроблений висновок, що оптимальніше всього 

використовувати ієрархічне меню. Немає сенсу намагатися помістити 

посилання відразу на всі сторінки сайту в головному меню. Досить послатися 

на основні розділи. Всередині розділів доцільно помістити вкладене меню, що 

спрямовує на сторінки наступних рівнів. Текст посилання в меню повинен 

відповідати елементу URL і елементу навігаційної рядка вкладеної сторінки. 

Зробленая оптимізація сайту здатна висунути сайт в топову десятку та залучити 

трафік на сайт, залучити майбутніх можливих студентів та об’єднати нинішніх 

студентів.  

Висновки. Дана робота містить розробку технології просування сайтів 

закладів вищої освіти. Забезпечення результативності пошуку користувачам, 

що шукають інформацію щодо вибору спеціальності навчання, не є досяжним 

без технології просування сайту. Тому для досягнення мети роботи, проект був 

поділений на три основних розділи: перший розділ «Аналіз існуючих стратегій 

и методик просування  сайтів» носить теоретико-аналітичний характер, 

проектувальний розділ який містить побудову функціонально-інформаційної і 

техніко-технологічної моделі «Моделювання інформаційно-технологічного 

забезпечення та ДІС  «Кафедра економічної кібернетики та інформаційних 

технологій» та розділ, що містить практичний характер «Практичне 

застосування медотів і моделей оптимізації сайтів». 

Основні результати, отримані в роботі, зводяться до наступного: 

Були проаналізовані існуючі стратегії і методики просування сайтів та 

були зроблені висновки, що найбільш ефективним є SEO-оптимізація. SEO за 
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результативністю багаторазово перевершує методи реклами, так як забезпечує 

максимально точне попадання в цільову аудиторію і має найменшу вартість 

контакту з потенційним клієнтом. 

Був проведений аналіз існуючих математичних моделей,  був складений 

комплекс найбільш підходящих методів як технологія для просування сайтів 

вищих навчальних закладів.  

Були проаналізовані деякі сайти закладів вищої освіти України на 

прикладі кафедр економічної кібернетики по внутрішньому чиннику 

перелінковки, був проведений аналіз ефективності просування сайтів. 

 Був розроблений сайт для кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій ОНПУ. Були використані такі програмні засоби, як 

мова розмітки гіпертексту (HTML), CSS, cередовище об'єктного візуального 

програмування Sublime Text 3, скрипт мови JavaScript. 

Була проведена оптимізація створеного сайту за розробленою 

технологією і за результатами аналізу трьох існуючих сайтів, яка здатна 

висунути сайт в топову десятку та залучити трафік на сайт, залучити майбутніх 

можливих студентів та об’єднати нинішніх студентів. Була розроблена 

технологія просунення сайтів закладів вищої освіти, що реалізовується через 

мотивацію студентів та стимулювання їх до відвідування сайту. 

Таким чином, можна вважати, що мету написання проекту було 

досягнуто. 
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Еволюція грошей, інформаційних технологій, платіжних систем в надрах 

Інтернету призвели до появи нової віртуальної форми грошей, яка отримала 

назву  криптовалюти. Портфельне інвестування означає вкладення коштів в 
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сукупність активів з метою отримання доходу. Завдання портфельного 

інвестування - отримання очікуваної прибутковості за допустимого ризику.  

Мета дослідження: розгляд методів, що дозволяють інвестору 

сформувати ефективний портфель криптовалют, на прикладі формування 

портфелю з мінімальним ризиком та заданою ефективністю.  

При інвестуванні важливо розробити основу для оцінки потенційних 

інвестицій. Список активів для портфеля складається з найкращих криптовалют 

на теперішній час, таких як: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, 

Litecoin, Cardano, Stellar, IOTA та Tronix. Портфель, що формується інвестором, 

складається з декількох активів, кожен з яких має свою очікувану 

прибутковість. Прибутковість за певний період часу визначається за формулою: 

, 

де - "прибутковість в кінці періоду" - ринкова вартість даного активу в 

момент часу t = 1 в сумі з усіма виплатами власнику даної криптовалюти в 

період часу t = 0 до моменту часу t = 1; 

 - "прибутковість на початку періоду" - ціна покупки даної криптовалюти в 

момент часу t = 0 

Прибутковість всього портфеля визначається як середньозважена 

очікувана прибутковість криптовалют, які в нього входять. Для знаходження 

середньої дохідності використовуємо функцію СРЗНАЧ(число1; число2; ...). 

Результати розрахунків дохідностей кожного з активів, середніх значень 

дохідностей та максимального значення (функція МАКС(число1; число2; ...)) 

дохідності з усіх середніх наведені на рис.1, рис 2. 

Модель оптимального портфеля Марковіца, яка забезпечує мінімальний 

ризик і задану ефективність, має вигляд: 
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Рис.1. Таблиця розрахунку дохідності криптовалют 

 

 
Рис.2. Середня і максимальна дохідність 

          Цільова функція у моделі Марковіца – нелінійна, представляє 

собою  квадратичну форму, яка в матричній формі запишеться як , 

де X   – матриця-стовпець змінних, а  – матриця-рядок змінних, яку 

отримаємо за допомогою транспонування. Коваріація або кореляційний момент 

дохідностей цінних паперів розраховується як: 

 
де ∆ik і Δjk– відхилення дохідностей  i-го і  j-го паперів від середньої 

арифметичної дохідності. 

Матрицю коваріацій дохідностей криптовалют  знайдемо за допомогою 

функції КОВАР(массив1; массив2). Результати усіх проміжних розрахунків, а 

також компоненти початкового плану наведені на рис.3. та рис.4.  

 
Рис.3.Матриця коваріацій 

 

 
Рис.4. Результати розрахунків і початковий план 

Розглянута модель Марковіца відноситься до моделей нелінійного 

програмування, для вирішення якої доцільно використати надбудову "Пошук 

рішення" в електронних таблицях Microsoft Excel. Заповнення вікна надбудови 

"Пошук рішення" наведено на рис.5.,  отриманий оптимальний план на рис. 6. 
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Рис.5. Результат заповнення вікна надбудови "Пошук рішння" для мінімізації ризику 

 
Рис.6. Оптимальний план для мінімізації ризику 

В результаті застосування «Пошуку рішення» отримаємо оптимальний 

інвестиційний план криптовалютного портфеля для мінімізації ризику щодо 

розподілу капіталу: найбільшу частку – 40 % – доцільно вкласти в TRON; 33 % 

капіталу вкласти в EOS; 14% – в криптовалюту Stellar; по 4% в Ethereum та 

Litecoin, решту капіталу (3 %) вкласти в Cardano. В криптовалюти Bitcoin, 

Ripple та IOTA за умов забезпечення мінімального ризику вкладати капітал не 

потрібно. 

Висновки. Розглянуто метод формування портфелю криптовалют на 

основі моделі оптимального портфеля Марковіца, що забезпечує мінімальний 

ризик і задану ефективність. Розглянута модель відноситься до моделей 

нелінійного програмування, для вирішення якої доцільно використати 

надбудову "Пошук рішення" в електронних таблицях Microsoft Excel.   
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ДИНАМІЧНА ФАКТОРНА МОДЕЛЬ КОРОТКОСРОКОВОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП УКРАЇНИ 

 

Офіційні статистичні дані щодо обсягу ВВП за звітний квартал 

оприлюднюють з істотним запізненням, тоді як ухвалення рішень у сфері 

грошово-кредитної політики вимагає оцінювання зміни стану економіки в 

реальному часі. У зв’язку з цим набуває актуальності проблема оцінювання 

поточного економічного зростання і розроблення короткострокових прогнозів 

ВВП. Для вирішенні проблем оперативного оцінювання і короткотермінового 

прогнозування ВВП широко застосовують динамічні факторні моделі (ДФМ). 

Об’єктивні переваги зазначеного класу моделей полягають у можливості 

опрацьовувати велику кількість макропоказників, офіційну статистику щодо 

яких оприлюднюють з вищою частотою, а також в можливості оперування 

показниками, дані щодо яких публікують з різною частотою і періодично 

переглядають, як, наприклад, описано у статті Р. Маріано, Ю. Мурасава [1].  

Динамічна факторна модель (ДФМ) полягає у виділенні із множини 

макроекономічних даних динамічних факторів, які розглядають як предиктори. 

Динамічна факторна модель виходить із припущення, що кожну факторну 

змінну можна розбити (декомпозувати) на суму двох ортогональних компонент, 

які фактично не спостерігаються. Кількість факторів автоматично оцінюють та 

вибирають для кожного позавибіркового періоду. 

Основна перевага динамічних факторних моделей полягає в тому, що 

динаміка часових рядів може бути пояснена вектором загальних факторів, при 

умові, що вектор цих компонент має меншу розмірність, ніж вектор часового 

ряду, який досліджують. Таким чином динамічні факторні моделі фіксують 

найбільш важливі рухи змінних часових рядів. Латентні фактори визначають з 

великої множини офіційно оприлюднених статистичних даних та можуть бути 

використані в якості пояснюючих змінних в рівнянні прогнозованого 

показника.  

Представлення багатомірного процесу (за роботою Дж. Бай і С. Нг [2]) 

таке: кількість розглянутих часових рядів що беруть участь у моделюванні - . 

- кількість спостережень часового ряду. Для ,   статична 

модель має вигляд: 

, (1.1) 

де – прогнозована змінна; 

 – навантаження на фактор; 

– латентний фактор; 
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– специфічна помилка. 

Латентні фактори визначають методом головних компонент. Факторні 

навантаження є кореляцією між латентними факторами та розглянутими 

показниками. Навантаження утворюють матрицю ваг кожної одиниці  вхідних 

показників до  прихованих факторів. Специфічні помилки виникають через 

особливості, які характерні для кожного часового ряду, або похибки 

вимірювання. Компоненту  називають загальним фактором моделі. 

П. Понсела і Е. Руїс [3] у своїй роботі показали, що оптимальна кількість 

спостережуваних змінних приблизно дорівнює десяти. З цієї ж причини у 

науковій роботі реалізовано невелику динамічну факторну модель, що 

складалася з 11 макропоказників, таких як реальний ВВП, обсяг промислової 

продукції, капітальні інвестиції, експорт та імпорт товарів та послуг, оборот 

роздрібної торгівлі, реальний наявний дохід населення, реальна заробітна 

плата, індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції, 

які використовуються державою для  визначення соціально-економічного 

розвитку України. Статистична інформація зібрана за  період з І кварталу 2002 

року по ІI квартал 2018. Усі офіційні дані використовувались з сторінки 

Державної служби статистики [4].  

Динамічна факторна модель короткострокового прогнозу ВВП України 

оцінювалась, відповідно до методики, запропонованої в роботі Д. Джанноне, 

Л. Рейхлин і Д. Смолл [5], за допомогою фільтру Калмана та числової 

оптимізації з максимальною кількістю ітерацій 1000. Два латентні фактори 

інтерпретовано як реальний сектор економіки та інфляцію (аналогічно до 

Б. Аруоба і Ф. Дибольд [6]), динаміка яких описувались векторною 

авторегресією другого порядку. Результати прогнозу представлені у табл.1. 

Таблиця 1 

Результати прогнозування ВВП України за допомогою динамічної 

факторної моделі 

Горизонт прогнозу ВВП України, млн грн 

Прогноз Реальне значення 

ІІІ квартал 2018 896 847,65 878 184 

ІV квартал 2018 953 676,80 - 

І квартал 2019 723 589,09 - 

З результатів прогнозу видно, що динамічна факторна модель ВВП 

України незначно переоцінила реальні значення ВВП у І кварталі 2018 року, 

похибка складає 2,13%. 

Для переоцінювання моделі була врахована частота оприлюднення 

інформації та побудований наукаст, який базувався не на усіх вхідних даних, а 

лише на інформації, що була доступна до офіційного оприлюднення реального 

ВВП України за ІІІ квартал 2018, як це представлено у роботі М. Банбурі, 

Д. Джанноне, М. Модуньо і Л. Рейхлин [7]. Це дало змогу покращити 

результат, похибка якого становила відповідно 1,09%, також було виявлено, що 

оприлюднення таких показників як середні доходи населення, обсяг 
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промислової продукції та середня заробітна є найбільш вагомими для 

формування наукасту. 

Загалом динамічна факторна модель продемонструвала достатньо точні 

прогнози динаміки ВПП у короткостроковому інтервалі. В зв’язку з цим 

запропонована модель має очевидні переваги порівняно з поточними підходами 

і методами прогнозування динаміки ВВП.  

Завдяки тому, що інформаційна політика Державної Служби статистики 

стає відкритою і прозорою, в перспективі це дасть змогу підвищити 

ефективність оцінки прогнозів. Проведений аналіз показав, що по мірі 

надходження в межах звітного періоду актуальних даних точність оцінок і 

прогнозів моделі зростає. Вектором розвитку є підключення Порталу відкритих 

даних України, а також інших електронних джерел даних, наприклад, 

Міжнародного Банку, для можливості автоматичного переоцінювання 

параметрів моделі з кожним оновленням статистичної інформації. 

Перераховані вище переваги роблять доцільним використання 

короткострокового прогнозування за допомогою динамічної факторної моделі 

для установ та органів державної влади, що регулярно контролюють показники 

реальної економіки України. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОРМАМИ ВРХ ЗА УМОВИ МІНІМАЛЬНОГО НАБОРУ ТЕХНІКИ 

 

Розвиток галузі тваринництва аграрного сектору економіки України в 

значній мірі залежить від діяльності малих одноосібних домогосподарств 

населення. Особливо це стосується виробництва молока. Так, за статистичними 

даними [1], господарствами населення утримується в 3 рази більше корів, ніж 

аграрними підприємствами, і, відповідно, вони виробляють 74,9 % усього 

молока в країні. Аналіз статистичних даних показав, що зі збільшенням площі 

домогосподарства, збільшується і кількість тварин, що утримуються. 

Збільшення площ відбувається, в основному, за рахунок оренди паїв. 

Основними зерновими культурами, що вирощуються в домогосподарствах, 

залишаються озима пшениця, ячмінь ярий та кукурудза на зерно. Соняшник 

визначається як основна технічна культура, хоча зі зменшенням площі 

земельних ділянок спостерігається зміщення акценту в сторону кормових 

культур та овочів. Таким чином, кормова база домогосподарств може 

формуватись із двох джерел: власного виробництва та купівлі частини кормів, 

які не є доцільними до вирощування в конкретних умовах. Зі збільшенням 

площ створюються умови не тільки для забезпечення власної кормової бази, а й 

для виробництва товарної продукції рослинництва. Частина надходжень від 

реалізація товарної продукції може бути витрачена на придбання необхідних 

кормів, а інша – на повернення інвестицій в технічні засоби виробництва. 

Також аналіз статистичних даних [1] показав низький рівень механізації 

виробництва продукції рослинництва господарствами населення. Так, лише 

35 % господарств, з площею понад 1 га,  мають засоби механізації, з них: 

трактор – 37,1 %, а комбайн – 3,7 %. 

Тому необхідно провести дослідження з метою обґрунтування можливої 

площі посівів, яку в змозі обробити домогосподарство, за умови мінімального 

набору техніки з ефективним забезпеченням кормової бази. Важливим при 

цьому також є отримання прибутку для окупності інвестицій при формуванні 

набору техніки для виробництва продукції рослинництва. Прийнято, що в 

домогосподарстві буде утримуватись 15 голів ВРХ.  

На основі аналізу вимог до формування кормового раціону визначена 

необхідна кількість поживних речовин, мінеральний склад кормів та 

забезпечення тварин амінокислотами. Дані вимоги обумовлюють кількість і 

різновид сільськогосподарської продукції, що необхідна для годівлі відповідної 

кількості корів. Причому деякі види кормів є похідною продукцією, при 

виготовленні якої можуть бути задіяні, як одна, так і комбінація декількох 
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культур. Так, для виробництва комбікорму, дерті, висівок, сіна та соломи 

можуть використовуватись комбінації культур, необхідні для їх виготовлення, 

або побічна продукція. 

Застосовуючи математичну модель визначення оптимального складу 

кормосуміші [2] отримали кількісну характеристику видів кормів, що входять 

до кормового раціону. Рішенням цієї задачі є оптимальний, з точки зору 

собівартості, набір компонентів кормосуміші, який задовольняє усім вимогам 

по вмісту поживних речовин, мінеральних елементів та інших необхідних 

компонентів. Але в нашому випадку більш важливими є кількісні 

характеристики кожного компоненту кормосуміші. Так, на основі теоретичних 

досліджень складових раціону годівлі ВРХ обрано дванадцять елементів 

кормосуміші, а саме: комбікорм, кукурудзяна дерть, соняшникова макуха, 

пшеничні висівки, лугове сіно, сіно конюшини, еспарцетне сіно, 

пшенична та ячмінна солома, кукурудзяний силос, цукровий та кормовий 

буряк. Розгляд кожного елементу кормосуміші обумовив перелік 

сільськогосподарських культур, для яких організація власної сировинної бази є 

доцільною. До таких культур відносимо кукурудзу на зерно та силос, озиму 

пшеницю та ячмінь. Результатом реалізації математичної моделі є кількість 

кормів на один рік на 15 голів: 4380 кг комбікорму, 3832 кг кукурудзяної дерті, 

3832 кг соняшникової макухи, 3285 кг пшеничних висівок, 11497 кг 

конюшиного сіна, 12045 кг пшеничної соломи, 18067 кг ячмінної соломи, 

116070 кг кукурудзяного силосу.  

Враховуючи відповідні коефіцієнти використання похідної продукції та 

прогнозовану врожайність встановлено, що для забезпечення кормової бази 

необхідно спланувати власне виробництво озимої пшениці у обсязі не менше 

13 т, кукурудзи на зерно – 5 т, ярого ячменю – 18 т, при чому, для годівлі буде 

використовуватись тільки солома, товарна продукція піде під реалізацію, а 

кукурудзи на силос необхідно отримати 116 т. Для закупівлі необхідних 

складових кормового раціону необхідно отримати не менше 80 тис. грн за 

рахунок реалізації товарної продукції, що планується вирощувати додатково. 

Проаналізувавши культури, які обрані для вирощування, обрано 

мінімальний комплекс машин для виконання запланованих технологічних 

операцій. До його складу увійшли: один трактор, один комбайн та набір 

сільськогосподарської техніки. Розраховані технологічні карти на кожну 

культуру дають нам вхідні дані для використання їх в математичній моделі 

оптимізації розподілу посівних площ [3]. Спираючись на жорстко лімітований 

агротехнічний строк виконання певної операції (в нашому випадку операції 

сівби) і враховуючи продуктивність обраного агрегату на виконанні цієї 

операції, знаходимо максимально можливу площу вирощування кожної 

культури. Так, для озимої пшениці вона становитиме 85 га, для ячменю – 68 га 

та для кукурудзи на зерно – 48 га, а собівартість вирощування озимої пшениці 

становитиме 1301 грн/т при витратах на гектар 5462 грн, ярого ячменю – 

1458 грн/т та 4375 грн/га відповідно, кукурудзи на зерно – 1230 грн/т та 

6275 грн/га й кукурудзи на силос 94,04 грн/т та 1975 грн/га відповідно. Для 
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визначення трудових затрат на виробництво заданих культур на рік, за умови, 

що на виконанні польових робіт буде задіяний один працівник (сам фермер), 

підраховано загальну суму робочих днів із зазначених агростроків на кожну 

технологічну операцію. В результаті підрахунків встановлено, що на 

вирощування обраних культур максимально можливий фонд робочого часу 

складає 784 годин, тобто 112 робочих днів на рік. 

Адаптована задача оптимізації посівних площ формулюється наступним 

чином: необхідно визначити такі площі під обрані культури, щоб забезпечити 

необхідну кількість кормової сировини, при цьому забезпечити максимальний 

прибуток від реалізації товарної продукції в умовах обмежених трудових 

ресурсів і площ під кожну обрану культуру. 

Математичну модель задачі можна представити у вигляді: 

max→−=  kk

j

jj xdxcZ *, 

де xj – площа j-тої товарної культури, 

xk – площа j-тої кормової культури, 

cj – коефіцієнт виходу продукції j-тої культури, 

dk – собівартість виробництва кормової культури. 

* не наведені умови і обмеження. 

При цьому визначається максимально можлива загальна площа, на якій 

буде здійснюватись господарська діяльність. А значення цільової функції 

визначає валовий прибуток (у грошовому еквіваленті), за рахунок якого будуть 

закуповуватись інші компоненти кормосуміші та визначатись строк окупності 

капіталовкладень на формування комплексу машин. 

Розв’язавши дану математичну модель, врахувавши всі задані обмеження, 

ми визначили, що максимальна земельна площа, яку може обробити наше 

фермерське господарство становить 111 га. При цьому, на товарну продукцію 

буде відведено 95 га, з яких 48 га – озимої пшениці, 47 га – кукурудзи на зерно, 

6 га – ярого ячменю. З цієї площі можливо отримати за розрахунками прибуток 

в обсязі понад 2 млн. грн. 

Таким чином, за умови, що використано варіант власного виробництва 

частини кормів у фермерському господарству, при досягненні планових 

показників можливо отримувати річний прибуток у розмірі 260,9 тис. грн та 

економити 152,2 тис. грн на закупівлі кормів. Тому технологія з власним 

частковим кормовиробництвом є домінуючою порівняно з варіантом, у якому 

корми закупляються. При цьому, термін окупності капіталовкладень 

складатиме 7 років. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ 

АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Для розвитку економіки України важливим є підвищення ролі 

транспорту, що забезпечує життєдіяльність населення, розвиток економіки 

держави, збереження обороноздатності та можливість досягнення високих 

зовнішньоекономічних відносин. Транспортна система України представлена 

різними видами транспорту: залізничним, автомобільним, морським, 

авіаційним та іншими. Автомобільний транспорт переважає у перевезені 

пасажирів та перевезені вантажів всіх галузей господарства, забезпечуючи 

доставку всіх видів сировини, матеріалів, товарів і обладнання на території 

України та за її межами. Близько 70% перевезень здійснюється автомобільним 

транспортом [2].  

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [3] 

передбачає підвищення ефективності державного управління галуззю та 

розвиток конкурентного середовища. Згідно цієї стратегії державне управління 

в галузі транспорту має забезпечувати додержання необхідних темпів і 

пропорцій розвитку національної транспортної системи. Вирішення даного 

завдання вимагає розвиненого інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності державних органів управління.  

Головним методом вивчення тенденцій розвитку пасажирського 

автотранспорту є прогнозування, яке виступає засобом обґрунтування 

перспективних планів, визначає реальність ухвалюваних планових рішень. 

Нами для практичного використання будуть застосовані методи прогнозування 

на основі рядів динаміки. 

Однією зі стратегічних цілей розвитку Хмельницької області на період 

2011-2020 рр. є розвиток транспортної логістики, яка б задовольняла потреби 

регіональної економіки [4]. Це зумовлює потенційний розвиток транспортних 

коридорів, які проходять через Хмельницьку область, матиме позитивний 

вплив на розвиток області через зміцнення малого і середнього бізнесу та 

залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій.  

Переважна більшість методів прогнозування з використанням часових 

рядів базується на ідеї екстраполяції, тобто перенесенні на майбутнє тенденцій 

в динаміці досліджуваного показника. Тенденція являє собою загальний 

характер змін досліджуваного показника, зумовлений внутрішніми 

взаємозв’язками факторів, які комплексно визначають перебіг процесу. 

Поширеним підходом до  прогнозування тенденцій є використання і трендових 

моделей. Для їх побудови скористаємось матеріалами Головного управління 
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статистики у Хмельницькій області [1], Державної служби статистики України 

[2]. 

Результати прогнозування відобразимо на рисунках. Якість побудованих 

моделей будемо оцінювати візуально за ступенем наближення вихідних даних 

лінією тренду та за значенням коефіцієнта детермінації R2. Для зручності 

аналізу трендової залежності рівняння тренду та значення коефіцієнта 

детермінації відобразимо також на рисунках. В якості основної моделі будемо 

застосовувати лінійну залежність, а в тих випадках, коли вона не буде володіти 

достатньою якістю, будемо використовувати нелінійні залежності: 

поліноміальну другого ступеня, степеневу та експоненціальну. Також на 

графіку будемо відображати прогнозне значення для трендової моделі на 2018 

рік.  

Результати прогнозування для показника обсягу перевезень вантажів 

представлені на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Прогнозування показника обсягу перевезених вантажів за лінійним трендом 

 

Прогнозне значення показника на 2018 рік становить: ОПВ2018 = 33,0 

тис.т. Як випливає з аналізу моделі, коефіцієнт детермінації становить 

R2=0,9421. Це говорить про досить високу якість моделі і можливість 

практичного застосування побудованого прогнозу. Зіставлення прогнозного 

значення з результатами, отриманими за допомогою простих методів 

прогнозування, показує розбіжність в 3,6%.  

Аналогічно побудуємо лінійну трендову модель для показника 

вантажообороту (рисунок 2).  
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Рис. 2. Прогнозування показника вантажообороту за трендовими моделями 

 

Аналіз побудованої лінійної моделі показує дуже низьку її якість за 

значенням коефіцієнта детермінації. Це підтверджує й візуальний аналіз 

графіка моделі, і обчислене значення прогнозу ВО2018,1, що дорівнює 2403,9 млн 

ткм., та не узгоджується з тенденцією зміни показника. Тому доцільно 

звернутися до застосування нелінійних трендових залежностей. Найкращою з 

них виявилась поліноміальна залежність другого ступеня (квадратичний тренд), 

значення коефіцієнта детермінації для неї становить 0,8346. Однак, на наш 

погляд, отриманий за цією моделлю прогноз ВО2018,2, значення якого дорівнює 

2005,0 млн ткм., є заниженим. 

Тому розглянемо побудову трендової моделі для скороченої сукупності 

даних, взятих за період з 2013 року по 2017 рік  (рисунок 3). Як випливає з 

представлених результатів, згадана модель володіє кращими якісними 

характеристиками. Прогнозне значення показника ВО2018,3 на 2018 рік 

становить 2120,3 млн ткм. 

 

 
Рис. 3. Прогнозування показника вантажообороту за лінійним трендом для скороченої 

сукупності даних 

 

Таким чином, нами досліджено практичне використання методів 

прогнозування показників діяльності автотранспорту на основі трендових 
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моделей. Результати проведеного дослідження можуть бути враховані органами 

державного управління Хмельницької області при розробці стратегій 

соціально-економічного розвитку. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

 

Однією з найгостріших соціально-економічних проблем, зумовлених 

трансформаційними процесами в економіці України, є низький рівень життя 

населення. Його підвищення є головним завданням не тільки нашої країни, а 

будь-якого прогресивного суспільства в цілому. Для покращення життєвого 

рівня громадян необхідні чіткі та виважені кроки всіх гілок влади, які 

ґрунтувалися б на детальному і глибокому аналізі широкого спектру 

показників, що характеризують різні аспекти рівня життя населення. 

Комплексне статистичне оцінювання життєвого рівня населення надасть 

можливість об’єктивно охарактеризувати та проаналізувати фактори, що 

впливають на рівень життя, виявити тенденції на майбутнє з метою реалізації 

програм щодо підвищення та вирівнювання життєвого рівня населення різних 

регіонів країни. 

Показники рівня та якості життя населення України підтверджують, що 

заходи, які держава приймає для поліпшення життя (підвищення мінімальної 

заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо) є недостатніми. Українська 

держава в умовах відсутності достатніх фінансових коштів повинна створити 

такі умови, щоб працездатні громадяни – отримали гідний захист. 

Пріоритетами соціальної політики мають бути: створення умов для 

забезпечення достатнього рівня життя населення, розвитку трудового 

потенціалу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, 
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надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, всебічного 

розвитку освіти, культури, науки, поліпшення охорони здоров'я населення та 

інші. 

За рейтингом ВВП на душу населення, Україна посідає останнє місце 

серед 24 країн, представлених на Євро–2016.  

Питома вага заробітної плати в структурі доходів населення за 2017 рік 

становила 43,3%, у порівнянні з 2016 роком частка заробітної плати у доходах 

зросла на 3,1 в.п., що є позитивною динамікою, оскільки в економічно 

розвинутих і соціально захищених країнах світу, за даними експертів, частка 

заробітної плати в структурі доходів населення складає більше 50%. Вагому 

частину в структурі сукупних доходів населення займають соціальні допомоги 

та інші одержані поточні трансферти, при цьому їх частка у заробітній платі 

зменшилася на 0,4 в.п. з 32,2% у 2016 році, до 31,8% - за 2017 рік [2]. Для 

розв’язання проблеми як доходів населення, так і їх структури, необхідне 

створення умов державою для розширення доступу до продуктивної зайнятості, 

сприяння зростанню доходів населення до рівня країн Європейського Союзу, 

саме це завдання органам влади встановлене у Стратегії подолання бідності, що 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16 березня 2016 

р. № 161-р та яку передбачено реалізувати до 2020 року [5]. 

Характеристика Хмельницької області за рівнем життя населення не 

відрізняється від загальнодержавних показників. 

Чисельність наявного населення в області на кінець 2018 р. становила 

1266,9 тис. осіб. Середньомісячна кількість економічно активного 

населення віком 15–70 років (за результатами вибіркового обстеження 

населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 

2018 рік становила 572,3 тис.осіб, з яких 525,6 тис. були зайняті економічною 

діяльністю, а решта (46,7 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, 

але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби 

зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років становив 56,2%, у 

працездатному віці – 65,2%. Рівень безробіття серед економічно активного 

населення віком 15–70 років становив 8,2%, працездатного віку – 8,5%. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець 

листопада 2018 р. відносно жовтня 2018 р. збільшилось із 3 до 5 осіб та 

коливалося від 1 особи в м.Хмельницькому до 67 осіб у Білогірському районі. 

За статистичними даними [3] частка населення із середньодушовими 

загальними доходами у місяць, нижчими середнього рівня загальних доходів, в 

2017 р. у порівнянні з 2016 р. скоротилася на 5%, а частка населення із 

середньодушовими загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового 

мінімуму, в 2017 р. у порівнянні з 2016 р. скоротилася на 20% (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Диференціація життєвого рівня населення Хмельницької області 

Зміни в доходах населення й розшарування суспільства приводять до 

самих негативних наслідків. Створюються прошарки людей, що перебувають за 

межею бідності, що неприпустимо в розвиненому суспільстві. Рівень бідності, 

частка бідного населення – це основний показник, що використається в 

офіційних оцінках проблеми бідності й соціальних програм, спрямованих на її 

зниження; це чисельність або відсоток населення, що живе нижче офіційного 

прожиткового мінімуму. 

Надмірна диференціація розмірів заробітної плати за видами економічної 

діяльності є одним із чинників регіональної диференціації. Так, у таблиці 1 

представлено розподіл населення Хмельницької області за рівнем доходів. 

 

Таблиця 1 – Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Розподіл населення (%) за рівнем 

середньодушових еквівалентних загальних 

доходів у місяць, грн 

  

до 1920,0 82,3 80,6 72,4 59,4 61,7 50,6 18,6 7,3 

1920,1–2280,0 17,7 19,4 16,0 17,9 13,0 13,1 23,4 13,4 

2280,1–2640,0 … … 5,5 9,6 9,9 10,0 16,0 7,8 

2640,1–3000,0 … … 2,3 6,4 8,6 11,6 17,0 10,3 

3000,1–3360,0 … … 0,8 3,4 4,3 4,8 4,7 7,4 

3360,1–3720,0 … … 0,8 1,2 1,1 5,3 3,4 14,1 

3720,1–4080,0 … … 2,2 2,1 1,4 4,6 16,9 12,5 

4080,1–4440,0 … … … … … … … 4,3 

4440,1–4800,0 … … … … … … … 12,3 

4800,1–5160,0 … … … … … … … 1,7 

понад 5160,0 … … … … … … … 8,9 

 

Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а 

також диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального 

добробуту використовується шкала еквівалетності. Для забезпечення 
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показників динамічних рядів проводиться перерахунок даних 2010 року з 

урахуванням шкали еквівалентності (у 2010–2011рр. – понад 1920 грн., у 2012–

2016рр. – понад 3720 грн) [4]. 

Завдання зростання економічного добробуту населення в державній 

політиці передбачає вирішення питань, пов’язаних, в першу чергу, із 

зростанням доходів населення, забезпеченням належного рівня оплати праці 

працівників у всіх сферах економіки, державних гарантій доходів соціально 

вразливих категорій населення у формі соціальних виплат на основі соціальних 

стандартів. Зростання рівня соціальних гарантій залишається важливою 

умовою підвищення рівня життя значної частини населення України. 
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СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ВАЛЮТНОМУ 

РИНКУ 

 

Зараз важко знайти людину яка б не користувалась мобільними 

гаджетами. Доступ до мобільної мережі інтернет допомагає людині отримати 

доступ до будь-якої необхідної їй інформації. Тому більшості жителям 

України важливо щодня мати доступ до інформації про курс валют та його 

зміни. В зв’язку з цим розробка програмного забезпечення на базі Android, яке 

дасть можливість отримати доступ до актуального курсу валют та прогнозу 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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зміни курсу на найближчий період є перспективним та актуальним напрямком 

роботи. 

Гострота питання прогнозування валютних курсів не зменшилась. Більш 

того, входження України в європейські структури, загострення конкурентної 

боротьби на світових фінансових та валютних ринках постійно підвищує 

вимоги до достовірності зроблених прогнозів. 

У даний час застосовуються три основні методи прогнозування валютних 

курсів [38]. Перший метод базується на теорії ефективних валютних ринків, 

тобто на моделі рівноваги в умовах досконалої конкуренції і концепції 

раціональних очікувань. Вважається, що на світовому валютному ринку 

присутні множини покупців і продавців, вхід на цей ринок є відносно вільним і 

доступним, попит і пропозиція гнучко реагують на зміни котирувань, 

учасниками ринку правильно враховується вся доступна інформація. Суть 

концепції полягає в тому, що валютний ринок найкращим чином визначає 

динаміку валютних курсів. Він прогнозує майбутні зміни у вигляді термінового 

курсу, який базується на всій наявній у розпорядженні на ринку інформації і 

відображає передбачення і очікування найбільш інформованих учасників ринку 

про розвиток курсу. Однак емпіричні перевірки показують, що терміновий 

курс, в цілому вірно визначаючи тенденцію розвитку курсу, на практиці 

виявляється ненадійним індикатором майбутнього курсу валюти, особливо у 

короткостроковому плані. 

Однією з найбільш розповсюджених є другий метод прогнозування 

валютних курсів, що ґрунтується на фундаментальному аналізі. В його рамках 

курс визначається в залежності від зміни фундаментальних факторів 

(співвідношення темпів зростання грошової маси, реальних доходів, 

відсоткових ставок, товарних цін тощо). При цьому прогноз майбутньої 

динаміки курсу, здійснюваний на базі стандартних факторних економетричних 

моделей, є похідним від правильності попередніх прогнозів відповідних 

параметрів (кількості грошей, ВВП, вартості кредиту, інфляції тощо) в 

порівнюваних країнах. Передбачення руху цих параметрів вельми 

проблематичне саме по собі, то і похідний від нього прогноз валютного курсу 

неминуче буде мати великі похибки. У звʼязку з цим фундаментальний підхід 

застосовується переважно для довгострокового прогнозування курсів валют. 

Третій метод – це метод адаптивного прогнозування, який відстежує 

зміни на ринку і “підлаштовується” під них. Проте час показав, що вони 

виявилися недостатньо гнучкими, так як давали хороші результати тільки в 

“стаціонарних” умовах (описаних закладеними в систему правилами), чого не 

можна чекати від валютних ринків з їх безперервними змінами. 

Аналіз, схожої за функціоналом, існуючої продукції допоміг спроектувати 

додаток так, щоб позбутися всіх тих недоліків, які притаманні схожим 

продуктам та роблять систему невиправдано складною та незручною для 

кінцевого споживача. На даному етапі було відсіяно деякий непотрібний 

функціонал та вирішено проблеми пов’язані з інтерфейсом користувача [7]. 
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Рис2.1. Варіанти використання 

Була побудована загальна архітектура системи, вибрані основні 

інструменти для подальшої розробки, а саме: IDE, мова програмування, 

сторонні бібліотеки, база даних тощо. Також була спроектована структурна 

схема роботи додатку, база даних та було описано функціонал всіх основних 

класів додатку. Наступним кроком було проаналізовано математичні моделі 

прогнозування курсу валют, а саме. Згідно отриманих результатів була обрана 

ARIMA модель. Також в цьому розділі було детально розглянуто один з 

важливіших інструментів - мову програмування Kotlin. Проаналізовано її 

основні переваги та відмінності від Java. 

Були продемонстровані та описані основні класи додатку та їхні методи. 

Також були вказані системні вимоги, описано та проілюстровано встановлення 

та використання основних функцій додатку. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ МЕДУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

На світовому ринку меду Україна входить до трійки лідерів з його 

виробництва та перше в Європі. Незважаючи на політичну нестабільність в 

країні і військові дії на Сході, тенденція зростання поставок українського меду 

на зарубіжні ринки зберігається. Позитивна динаміка експорту обумовлена, 

перш за все, зростаючим споживчим попитом на натуральні продукти, 

наданням квот з боку ЄС (5 тисяч тонн у рік, які були використані вже в 

першому кварталі цього року), девальвацією національної валюти, а також тим, 

що українська продукція має вдале співвідношення ціни і якості. 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин виникла необхідність в 

дослідженні стану, потенціалу та перспектив розвитку бджільницької галузі, 

ринкових механізмів, що впливають на кон’юнктуру ринку продукції 

бджільництва, конкурентоспроможності вітчизняної продукції та можливості 

виходу її на зовнішній ринок.   

В Україні є всі умови для розвитку бджільницької галузі. Великі площі 

медоносних угідь, сприятливі кліматичні умови, тисячолітній досвід утримання 

бджіл, потужний потенціал свідчать про можливість високопродуктивного 

функціонування галузі. Проблема вивчення розвитку галузі бджільництва та 

формування ринку його продукції нині набуває вагомого значення для нашої 

країни. 

Метою дослідження є оцінка стану та прогнозування тенденцій розвитку 

українського ринку меду. 

Більшість показників, що впливають на формування ціни та об’єму 

виробництва меду є якісними. Наприклад, натуральність та якість продукту, 

сорт меду, умови виробництва та інші. Для побудови моделі та прогнозу на 

2018 рік було обрано об’єм експорту. Статистичну сукупність спостережень 
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було взято з сайту Державної служби статистики 2005 – 2017 рр. [1]. Одним з 

важливих елементів прогнозування є розробка кількох варіантів прогнозу. 

Після порівняння відхилення від реальних показників обирається кращий і 

найбільш ймовірний.  

Для прогнозування об’єму експорту меду було обрано методи 

експоненційного згладжування, Холта-Уінтерса та комбінований. 

У результаті побудови прогнозу за методом експоненційного 

згладжування прогнозований обсяг об'єму експорту меду на 2018 рік складе 

62,593 тис. тонн. 

У результаті побудови прогнозу за методом Холта-Уінтерса 

прогнозований обсяг об'єму експорту меду на 2018 рік складе75,529 тис. тонн. 

Отже, за комбінованим методом прогнозований обсяг об'єму експорту 

меду на 2018 рік складе 55,761 тис. тонн. Відобразимо прогнози графічно 

(рис. 1). 

 
Рис. 1.Прогнози обсягу об'єму експорту меду на 2018 рік 

Прогнози порівняно за відхиленнями від фактичних значень об’єму 

експорту. Розрахунок мір точності прогнозів представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 

Міри точності прогнозів 

Міра точності 

прогнозів 

Прогноз Експ. 

Згладжування 

Прогноз Холта-

Уінтерса 

Комбінований 

прогноз 

MSE 262,36 103,30 410,39 

RMSE 16,1974896 10,16348487 20,25813051 

MAD 14,02185979 8,977685201 18,57904144 

RMSPE 27,01 18,77 34,32 

MAPE 23,96 17,04 32,87 
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На підставі проведених розрахунків, можна зробити висновок, 

найточнішим є прогноз визначений за методом Холта-Уінтерса. Його RMSPE, 

MAPE мають найменше значення, 18,77 та 17,04 відповідно, що за градацією 

визначається, як хороша. Комбінований та експоненційний медоти мають 

нижчі значення та потрапляють у категорію задовільної міри точності. 

Отже, за результатами прогнозування можна судити про обєм еспорту меду 

збереже позитивну тенденцію у 2018 році, а найбільш точним і найбільш 

ймовірним прогнозом є метод Холта-Уінтерса зі значенням 75,529 тис. тонн. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Соціально-економічний розвиток місцевих громад є фундаментом, на 

основі якого формуються первинні ресурсні та фінансові потоки, основи 

регіонального поділу праці та виробничої кооперації, утворюються стабільні 

зв’язки та взаємозалежності соціально-економічних процесів. Саме місцевий 

економічний розвиток відтворює зв’язки, з яких формуються внутрішні 

регіональні та національний ринки, зміцнюється єдність національної 

економіки [1]. 

На сучасному етапі державна політика України у сфері місцевого 

самоврядування спирається на інтереси мешканців територіальних громад і 

передбачає проведення докорінних змін і системних реформ, децентралізацію 

влади [2]. 

Економічне зростання території можливе при наявності стратегії 

розвитку, яка визначає специфіку умов нагромадження капіталу, особливостей 

конкурентного середовища, інвестиційних та інноваційних процесів, специфіки 

формування зовнішньоекономічних зв’язків. Таку стратегію неможливо 

розробити без аналізу соціально-економічного розвитку території. Однак, 

проаналізувати специфічність території, якими є пріоритети, цілі та сценарії її 

розвитку в наявних умовах, яким може бути становище території в межах 

регіону та поза ним – доволі складний та довготривалий процес. Автоматизація 

аналізу, шляхом використання інформаційних технологій, дозволить 

пришвидшити процес та отримати науково-обґрунтовані значення критеріїв 

соціально-економічного розвитку території, що можуть бути використані при 
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встановленні стратегічних та оперативних цілей місцевого розвитку. Тому тема 

дослідження є актуальною. 

Метою наукової роботи є аналіз показників соціально-економічного 

розвитку територіальної громади. Об’єкт дослідження – Виноградівська 

сільська об’єднана територіальна громада (Виноградівська сільська ОТГ). 

В результаті рішення задачі аналізу показників соціально-економічного 

розвитку Виноградівської об’єднаної територіальної громади спроектовано 

інформаційну технологію, яка дозволяє автоматизувати процес аналізу. 

Реалізовані наступні програмні модулі інформаційної системи: «Критерії 

розвитку Виноградівської ОТГ», «Історична довідка», «Коротка характеристика 

громади», «Коротка характеристика області та району», «Офіційний сайт 

громади», «База даних Виноградівської ОТГ», «Стратегія розвитку 2018-2023 

рр.», «Посібник користувача». Інтерфейс головного меню системи наведено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Графічний інтерфейс інформаційної технології аналізу показників соціально-

економічного розвитку Виноградівської ОТГ 

Аналіз показників соціально-економічного розвитку Виноградівської ОТГ 

здійснюється в модулі «Критерії розвитку Виноградівської ОТГ», що враховує 

такі критерії, як населення, ринок праці, географічне положення, природні 

ресурси, економіку, промисловість, сільське господарство і переробку 

сільськогосподарської продукції, туризм, культурно-історичний та 

рекреаційний потенціал, екологію, соціальну сферу, ринкову інфраструктуру, 

підприємництво. На даному етапі, реалізовано аналіз показників критерію 

населення, економіки, соціальної сфери та географічного положення. 

Аналіз населення дає уявлення про стан демографічної ситуації території: 

динаміку змін чисельності статево-вікової структури населення, демографічних 

процесів, що у свою чергу, відображає зміни у відтворенні та умовах 

життєдіяльності населення та дозволяє непрямим чином оцінити соціально-

економічний добробут території.  
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Модуль економіки складається з доходів місцевого бюджету (с. Тарасівка 

та смт. Брилівка разом), зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності, 

фізичних осіб підприємців, найбільших роботодавців, вільних земельних 

ділянок та найбільших платників податків у громаді. Доходи місцевого 

бюджету можна проаналізувати за показниками динаміки: абсолютні прирости, 

темпи зростання, темпи приросту, абсолютні значення одного відсотка 

приросту та відповідні їм середньорічні показники та визначити, який з 

податків займає найбільшу частку в структурі доходів бюджету об’єднаної 

територіальної громади. 

Модуль «Соціальна сфера» містить такі складові: «Рівень безробіття за 

методологією МОП», «Доходи населення», «Середньомісячна номінальна 

заробітна плата», «Взаємозв’язок соціальних показників». В модулі 

передбачено прогноз рівня безробіття за трьома методами: за моделлю Брауна, 

Холта та Чоу. Взаємозв’язок соціальних показників відображається графіком 

3D поверхонь, що дозволяє виявити закономірності між доходами населення, 

рівнем безробіття та середньомісячною номінальною заробітною платою. 

Модуль географічного положення показує територіальне відношення у 

фізико-, економіко-, соціально-, політико- та еколого-географічному положенні. 

В залежності від отриманого відношення населених пунктів громади до джерел 

природних і трудових ресурсів, ринків збуту продукції, можливостей 

виробничої кооперації з іншими об’єктами, системами транспортного 

забезпечення визначається специфічність розвитку громади. 

Модуль історичної довідки окреслює специфічність території: історичні 

аспекти виникнення, інформацію про орган місцевого самоврядування, про 

об’єднання громадян і засоби масової інформації, стан економіки та 

підприємництва області. 

«База даних Виноградівської ОТГ» містить дані про чисельність 

населення громади, розподіл населення за віком та за віком по населених 

пунктах, статистичні дані природного та міграційного руху населення. 

Здійснивши аналіз показників розвитку території, користувач може 

одразу ж внести корективи до стратегії розвитку громади, використавши 

відповідний модуль («Стратегія розвитку 2018-2023 рр.»). 

Також в додатку передбачений посібник користувача, де чітко окреслено 

область застосування, короткий опис можливостей, рівень підготовки 

користувачів, перелік документації, призначення додатку, підготовку до 

роботи, опис операцій, аварійні ситуації та рекомендації з освоєння. 

Дана інформаційна технологія може бути використана при створенні 

системи підтримки прийняття рішень, що дозволить користувачу приймати 

управлінські рішення, на основі проведеного системою аналізу показників. 

Тестування системи здійснено на матеріалах Виноградівської сільської 

об’єднаної територіальної громади, однак її використання – придатне для 

аналізу показників соціально-економічного розвитку будь-яких громад. 

Результати проведеного аналізу використані в SWOT-аналізі при розробці 
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Стратегії розвитку Виноградівської сільської об’єднаної територіальної 

громади. 

Аналіз показників соціально-економічного розвитку території – 

відповідальний відрізок робіт, який потребує точності, своєчасності та 

достовірності, крім того, достатньо трудомісткий процес. Тому застосування 

інформаційних технологій для аналізу показників дозволить значно підвищити 

продуктивність праці аналітика об’єднаної територіальної громади. 
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ЗВОРОТНЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ  

МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ: ВІД КРИТИЧНОГО  

ШЛЯХУ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ РОБІТ 

 

Планування й управління комплексом робіт по проекту являє собою 

складане і, як правило, суперечливе завдання. Методи мережевого планування 

оцінювання годин й вартісних параметрів, функціонування системи можуть 

широко та успішно застосовуються для оптимізації планування й управління 

складаними розгалуженими комплексами робіт. Об'єктом планування виступав 

процес підготовки фахівця. Підприємство безпосередньо зацікавлено в 

максимально кваліфікованому навчанні співробітників. Ідея організації 

навчання за допомогою мережевого планування полягає в тому, щоб 

максимально продуктивно допомогти більшій кількості персоналу, який може 

працювати в різних галузь, отримати знання. Але звичайний порядок 

використання мережевого планування унеможливлюють такі умови сучасного 

процеса підготовки фахівців у вишах та управління знаннями на підприємствах 

(ці процеси є безумовно пов’язаними): 1) обсяг знань надзвичайно збільшився; 

2) предметні області за умов швидких кон’юнктурних змін мають бути 

взаємопов’язаними не тільки як системи наукових положень, але й у 

компетентностях окремих фахівців; 3) періоди підготовки фахівці стають все 

більш скороченими у відносному виміру (у відношенні до обсягу потенційних 

знань фахівців) так само, як і періоди розробок та прийняття рішень у суб’єктах 
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господарювання по відношенню до обсягу потенційної інформації про чинники 

проблемних ситуацій. Саме такі умови використання мережевого планування 

ставлять завдання зворотного розв'язання задачі мережевого планування 

процесів надвеликих/надскладних процесів (до яких відносимо і процес 

підготовки фахівців академічного рівня): від критичного шляху до 

впорядкування робіт, тобто встановлення складу та параметрів окремих 

змістовних модулів-робіт, враховуючі обмеження тривалості загального 

критичного шляху для всього комплексу опанування змістовними модулями. 

Вирішення такої задачі потребує методичного опису повторювання 

(ітеративного) використання алгоритму критичного шляху.  

За умов повторювання (ітеративного) використання алгоритму 

критичного шляху виникає потреба у мережі робіт таких ітерацій, яка на 

відміну від базової мережі може мати цикли, що вважається неприпустимим у 

мережевому плануванні. Але це має сенс, якщо базова множини робіт має 

завеликий розмір, та одне з завдання використання мережевого планування - 

зменшити кількість елементів множини робіт до задовільного розміру. 

Основною метою створення мережі є максимальне прискорення процесу 

навчання. В мережевому плануванні існує базове завдання, пов'язане з аналізом 

мережевого графа, – це завдання визначення критичного шляху. Для його 

вирішення необхідні, по-перше, часові мінімуми, необхідні для підготовки і 

проведення заходів, по-друге, визначення ділянок роботи, які вимагають 

неухильного дотримання термінів, щоб не зірвати режим всієї програми. На 

даний час ґрунтовним стало ставлення до мережевого планування як до 

послідовності завдань, однією з яких, обов'язковою, є визначення критичного 

шляху. Завжди послідовність комплексу завдань стандартна й починається з 

того, що визначено комплекс робіт, визначено послідовність їх виконання і 

необхідно знайти критичний шлях. Але якщо послідовність аналізу всього 

комплексу робіт виконувати у другій послідовності, – спочатку обумовити 

критичний шлях, а потім впорядкувати роботи, – то можна припустити, що 

комплекс «параметри робіт» є варіативним. І не виходячи з нього слід 

визначати критичний шлях, а навпаки, визначати його, виходячи із заданої 

умови сукупної тривалості визначати параметр робіт, – інституційно 

виправданої тривалості підготовки фахівця академічної кваліфікації. Її 

встановлюють не згідно змісту процесу підготовки, не з внутрішніх обставин 

цієї підготовки, а з умов становлення здобувачів вищої освіти та їхньої 

готовності до отримання кваліфікації, з умов встановлення раціонального 

періоду подальшого використання отриманої кваліфікації у працездатний 

період життя людини. 

Розглянемо з позицій цієї гіпотези укрупнено аналіз мережі освітніх 

робіт, що складают навчальний процес, на спрощеному прикладі. Припустимо, 

до планування запропонована якась мережа послідовно вивчаються деякі 

предметні модулі. Вона може бути деталізована на деяку множину складових її 

підмереж. Тобто це можуть бути зшиті у одну мережу підкомплекси робіт. 

Окрім цього мають бути взяті певні параметри цих робіт, – наприклад, та ж 
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сама тривалість, а також може бути і трудомісткість цих робіт, – вони можуть 

бути задані певними інтервалами від мінімально можливого значення до 

максимально припустимого. І якщо ми заздалегідь знаємо, що весь комплекс 

робіт має бути виконаним за певну тривалість часу, – тобто немає потреби 

визначати критичний шлях як тривалість, а лише є потреба визначати його як 

певний маршрут у мережі, бо є заздалегідь задана тривалість критичного 

шляху, яка стає обмеженням; а завдання зводиться до послідовної зміни 

фактичного критичного шляху як за тривалістю, так і за визначеним складом. 

Тобто якщо починати побудову мережі з максимумів трудомісткості, то для 

всіх модулів буде взято ці самі максимуми, та мережу обраховано за цими 

максимальними значеннями: коли встановлено фактичний для такої мережі 

критичний шлях, то він вірогідно за першою ітерацією вирішення має бути 

більше, ніж те значення критичного шляху, яке є обмеженням у задачі. Якщо 

тривалість критичного шляху не задовольняє умові обмеження за загальною 

тривалістю, то слід скоротити фактичну тривалість через зменшення тривалості 

предметних модулів, які належать критичному шляху. Зменшувати їх за першу 

ітерацію до значень, які відповідають загальній тривалості-обмеженню немає 

сенсу, бо після певного скорочення критичний шлях перестає бути критичним 

шляхом, а подальше скорочення складових першого критичного шляху не 

впливає на загальну тривалість. Таким чином слід встановити конкуруючий 

критичний шлях та скорочувати першим за порядком встановлення до значень, 

які орієнтовані не на тривалість-обмеження, а на тривалість конкуруючого 

критичного шляху. Після того, як критичний шлях скорочено, слід 

перепровірити параметри мережі та встановити новий критичний шлях. 

Припустимо, він пройшов якось інакше (що може й не статися, якщо не 

відбувається паралельне врахування конкуруючого критичного шляху); знову 

порівняли з обмеженням; знову зменшили та так далі поки тривалість не буде 

задовольняти обмеженню. Причому новий критичний шлях може бути частково 

тим же, а може бути взагалі повністю тим же або навпаки повністю іншим, – це 

не має значення. 

Дуже важливою є теза про те, що модуль може бути дуже трудомістким, 

але при цьому пріоритетним, а ця трудомісткість має бути до певної міри 

пропорційною значущості модуля. Тому слід було б говорити й про постановку 

та вирішення задачі, що є аналогічною задачі функціонально-вартісного 

аналізу, тобто трудомісткість модулів може бути задана пропорційно їх 

пріоритету. Але це інша підзадача складання плану навчального процесу 

підготовки фахівця вищої школи та її аналіз потрібно провести окремо від 

питання особливостей мережевого планування того ж процесу підготовки 

фахівця вищої школи. Така підзадача має бути розглянута як додаткова до 

мережевого планування, тому що в функціонально-вартісному аналізі за його 

змістом як метода не врахована можливість бути паралельними порівнюваних 

об’єктів, якими у вирішуваній задачі є предметні або змістовні модулі.  

Якщо говорити про планування навчального процесу, то підготовка будь-

якого фахівця - це, звичайно ж, якийсь нескінченний обсяг різного матеріалу. 
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Його потрібно втиснути в прокрустове ложе заданої тривалості навчального 

процесу підготовки фахівця. І для таких умов таке бачення завдання 

мережевого планування цілком адекватно: коли критичний шлях постійно 

коригується через коригування вихідних даних. Цими вихідними даними 

передбачаються обсяги годин, які виділяються на вивчення окремо взятих 

модулів. Чи не дисциплін, а окремих змістових модулів, з яких потім, коли вже 

все буде втиснуте в прокрустове ложе, потім буде вирішуватися завдання 

формування дисциплін. Які можуть бути, власне кажучи, теж не якимось 

інваріантом, а повинні бути варіативні. Для цього потрібно буде також 

вирішити задачу пошуку пріоритетів окремо взятих модулів, тому що одна 

тільки трудомісткість не може бути орієнтиром на скорочення того чи іншого 

модуля. Модуль може бути дуже трудомістким, але при цьому пріоритетним і 

ця трудомісткість повинна бути в якійсь мірі пропорційна. Деякі модулі можуть 

бути послідовні, деякий паралельні, і загальна тривалість може бути визначена 

при тому що окремо взятий рік навчання може бути більш напруженим або 

менш напруженим. 
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ПОБУДОВА ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ 
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Актуальність даної теми полягає в тому, що бюджет створює можливість 

регулювання ефективності та збалансованості розвитку виробничої та 

невиробничої сфери, впливу на темпи розвитку та структуру суспільного 

виробництва. Від ефективності бюджетного планування залежить якість його 

виконання, тобто формування його достатньо реальним дає можливість 

забезпечити  рівновагу доходів і видатків, акумулювати потрібні кошти та 

ефективно профінансувати видатки. Одним із ефективних інструментів 

планування є прогнозування, що обумовило проблему дослідження.  

Для коректного визначення планових показників бюджету однією з умов 

є глибокий ретроспективний та перспективний аналіз його стану та динаміки. 

Аналіз попередніх значень показників дає нам можливість зробити висновок 

про нелінійну поведінку дохідної та видаткової частини Державного бюджету 

України упродовж 2017-2018 років.  

 На сучасному етапі розвитку усі національні та світові фінансово-

економічи ні системи можна охарактеризувати як відкриті, і тому їх ізоляція від 

впливу зовнішнього середовища є неможливою. Провівши аналіз, ми виявили, 
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що динаміка ВВП перебуває у тісному зв’язку із динамікою дохідної частини 

Зведеного бюджету України, а динаміки індексу споживчих цін та ланцюгового 

темпу росту середньомісячної заробітної плати майже повністю співпадають із 

динамікою ланцюгового темпу росту видатків Зведеного бюджету України. 

Враховуючи це, можна припустити, що видатки бюджету України залежать від 

попереднього значення середньомісячної заробітної плати, а також від індексу 

споживчих цін, а доходи – від ВВП. Тому можна з деякою імовірністю 

стверджувати, що в короткостроковому періоді збережеться тенденція до 

збільшення видатків та доходів бюджету України [1].  

Проте, такий аналіз в умовах трансформаційних змін не зможе дати 

точного прогнозу, необхідні грунтовніші дослідження. У роботі запропоновано 

концепцію дослідження засобом моделювання прогнозно-аналітичної системи 

оцінки та передбачення ефективності бюджетування (рис. 1). 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема концепції моделювання прогнозно-аналітичної системи оцінки та 

передбачення ефективності бюджетування 

 На першому етапі оцінки запропоновано провести фрактальний аналіз та 

діагностувати вид динаміки та тип організації процесу, на другому - в 

залежності від типу динаміки часового ряду обрати методи та зробити 

прогнозування, на третьому етапі  проводимо факторизацію ряду за 

допомогою топології та діагностуємо наявність структурних змін (рис. 1). 

Фрактальність передбачає наявність властивостей, які дозволяють 

оцінити тенденцію часового ряду, зокрема, наявність пам’яті. З метою оцінки 

динаміки використовують стандартне відхилення, якщо процес розглядають як 

випадковий, або показник Херста, якщо процес – хаотичний. Для встановлення 

характеру динаміки використаємо R/S аналіз, запропонований Е. Петерсом. Для 

цього спочатку необхідно визначити Н  для всього ряду, який характеризує 

динаміку коефіцієнта покриття [2]. 

Для знаходження Н  обчислимо нагромадження відхилень від середнього 

часового ряду Wt  для кожного інтервалу. Для аналізованих даних  рівне 0,950. 

Наступним кроком є знаходження розмаху накопиченого відхилення та 

середньоквадратичного відхилення S, яке становить 0,054. Останнім кроком є 

знаходження Н , який після здійснення розрахунків  рівний 0,959. З цього можна 

зробити висновок, що ряд – персистентний, або трендостійкий. 

Моделі ARIMA є важливим класом параметричних моделей, які 

описують нестаціонарні ряди. Їх також називають моделями Бокса-Дженкінса. 

Проаналізувавши поведінку автокореляційної функції, та часткової 

автокореляційної функції для наших даних, приходимо до висновку, що досить 

точно часовий ряд може бути описаний першим та третім  класом моделей, 

Фрактальний аналіз 

Прогнозування 

Топологія 
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тобто, p=1, q=0 та p=0, q=1, тому можна з імовірністю 0.95 стверджувати, що в 

короткостроковому періоді збережеться тенденція до нелінійної поведінки 

бюджетування. 

Проте, враховуючи вплив зовнішнього середовища засобом  

випереджаючих індикаторів , пропонується звузити інтервал знайдених значень 

прогнозу шляхом використання формули, аналогічної до критерію Гурвіца: 

                                    i
i

i
i

i xxy min)1(max  −+=
                                               (1) 

При цьому значення α залежить від умов зовнішнього середовища та 

встановлюється експертом даної сфери (при α=1 умови є сприятливими). 

Уточнимо прогноз при умові α=0,3 (враховано сучасні ризики, табл. 1). 
Таблиця 1 

Уточнення прогнозу з урахуванням впливу зовнішнього середовища 

Період Прогнозне значення 

01.11.2018 0,79 

01.12.2018 1,19 

01.01.2019 0,72 

01.02.2019 1,08 

01.03.2019 0,69 

01.04.2019 1,08 
                   Джерело: власна розробка автора 

Однією із важливих і плідних теоретико – множинних конструкцій у  

математиці є  факторизація. Її суть полягає у визначенні відношення 

еквівалентності на множині та проведенні деякого розбиття за ним. У 

результаті утворюється множина, елементами якої є класи еквівалентності. 

Таку факторизацію можна отримати за допомогою топології [3]. На основі 

побудованих топологічних просторів можна оцінити зміни у бюджетуванні. 

 
Рис. 2. Графік топологічної моделі бюджетування 

 

Побудована топологічна модель динаміки бюджетування, графік якої рис. 2, є 

засобом якісної оцінки і дозволяє встановити характер динаміки з позиції зміни 

якості. Аналізуючи модель, можна зробити висновок, що за прогнозні місяці 

якість бюджетування то зростає, то спадає, тобто є нестабільною, а її поведінка 

- нелінійною. Це свідчить, що політика та пропоновані урядом заходи не 

забезпечують достатньої ефективності, спрямованої на ліквідацію дисбалансів в 
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бюджетуванні. Проведений аналіз свідчить про необхідність перегляду 

підходів, що склалися в управлінні бюджетом. 

         Практичне значення отриманих результатів  в тому, що запропонована 

тополого-фрактальна прогнозна система є чисельно реалізована і може бути 

використано урядом для побудови ефективної бюджетної політики як на рівні 

держави, так і на рівні регіону, міста, села. Розроблена концепція використана у 

реалізації НДР “Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи 

України” (ДР № 0115V02173, ЛННІ ДВНЗ “Університет банківської справи”). 
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ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ) 

 

Загострення екологічних проблем, пов’язаних з економічною діяльністю 

людини, пояснює актуальність досліджень взаємозв’язків між економічним 

розвитком та зміною природи в наш час, хоча їх корені можна віднести до 

другої половини XX ст., а саме ідей Римського клубу [1] та концепції сталого 

розвитку [2]. Саме з них зміни природи розглядаються, з одного боку, як 

наслідок економічного розвитку і, з іншого, як його фактор. 

Важливе місце в таких дослідженнях відіграють економіко-математичні 

моделі, які дозволяють кількісно оцінити ці взаємозв’язки, на основі цих оцінок 

проводити прогнози з метою пошуку найоптимальніших варіантів 

економічного розвитку з врахуванням екологічних факторів. Однією з 

найпомітніших таких моделей є динамічна інтегрована модель клімату і 
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економіки Вільяма Нордгауза [3, 4]: саме за інтеграцію кліматичних змін в 

довгостроковий економічний аналіз в цій моделі він отримав Нобелівську 

премію з економіки 2018 р. 

Саме ця модель є вихідним пунктом дослідження: його метою є розробка 

макроекономічної динамічної моделі з урахуванням екологічних факторів на 

підставі модифікації моделі Нордгауза та її апробація на даних України. 

Основні положення моделі Нордгауза наступні [3, 4]: 

• для споживання та заощадження використовується чистий продукт — 

валовий продукт за вирахуванням втрат від зміни клімату та витрат на 

скорочення викидів; 

• в процесі виробництва відбуваються викиди діоксиду вуглецю, 

пропорційні валовому продукту; 

• збільшення викидів діоксиду вуглецю опосередковано призводить до 

підвищення температури повітря; 

• підвищення температури призводить до збільшення втрат від зміни 

клімату; 

• витрати на скорочення викидів пропорційні валовому випуску; 

• коефіцієнти пропорційності викидів та витрат валовому продукту 

змінюються з часом, відображаючи вплив науково-технічного розвитку. 

Відповідно до цих положень була створена модель з 

наступними рівняннями 

Q(t)=Y(t)-TC(t), 

Q(t) — чистий кінцевий продукт, Y(t) — валовий внутрішній продукт, TC(t) — 

витрати на охорону атмосферного повітря та проблеми зміни клімату; 

Q(t)=C(t)+I(t), 

C(t)=(1-s)Q(t) — кінцеве споживання, I(t)=sQ(t) — капітальні інвестиції, 1-s і 

s — фіксована норма споживання і заощадження відповідно; 

Y(t)=AK(t)αL(t)1-α, 

A — технологічний коефіцієнт, K(t) — вартість основних засобів, L(t) — 

чисельність зайнятого населення, α і 1-α — еластичність випуску по капіталу та 

трудових ресурсах відповідно; 

K(t+1)=K(t)+I(t)-D(t), 

D(t)=δKK(t) — величина амортизації, δK — фіксована норма амортизації; 

E(t)=σ(t)Y(t), 

E(t) — викиди діоксиду вуглецю, безпосередньо пов’язані з економічною 

діяльністю, σ(t) — технологічний параметр, що відображає трендовий характер 

зменшення викидів до випуску; 

T̅(t0, t)=ϕ0+ϕ1E̅(t0, t), 

T̅(t0, t) — середня температура повітря за період з t0 по t; E̅(t0, t) — середні 

викиди діоксиду вуглецю за період з t0 по t, ϕ0 і ϕ1 — параметри; 

T(t)=(t-t0+1)T̅(t0, t)-(t-t0)T̅(t0, t-1), 

T(t) — середня температура періоду t.  

TC(t)=θ(t)Y(t)T(t), 
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σ(t) — технологічний параметр, що відображає скорочення витрат до випуску 

з часом. 

Змінні L(t), σ(t) і θ(t) змінюються за експоненціальним законом, 

наприклад L(t)=L0e
nt. 

Ці рівняння є лінійними або піддалися лінеаризації та параметризації за 

допомогою інструменту Regression пакету Data Analysis програми 

Microsoft Excel на основі щорічних статистичних даних України за 

2000-2017 рр. [5] (скоригованих з врахуванням впливу тимчасово окупованих 

територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, частини Донецької та 

Луганської обл.). Вартісні показники при цьому були приведені до цін 2010 р. 

Отримані залежності виявилися адекватними відповідно до F-критерію 

Фішера, а оцінки параметрів значущими з довірчою ймовірністю 95%. 

Коефіцієнти детермінації та середні помилки апроксимації при цьому 

коливалися від допустимих до відмінних значень. Було виявлено падіння 

чисельності зайнятого населення, викидів на одиницю ВВП і витрат на 

одиницю ВВП*градус Цельсія вище нуля, зростання середньої багаторічної 

температури повітря при зростанні середніх багаторічних викидів. 

Отримані оцінки були використані при системно-динамічній реалізації 

моделі в програмі Vensim та проведені експериментів на її основі. Ці 

експерименти полягали в прогоні моделі на протязі 20 тактів для різних значень 

певного параметру при початковому рівні інших та порівнянні динаміки деяких 

змінних: ВВП, споживання, викидів та витрат, а також їхніх значень, поділених 

на чисельність зайнятого населення. Відповідно до результатів цих 

експериментів можна зробити наступні висновки. 

При зміні коефіцієнта еластичності випуску по капіталу змінюється 

характер динаміки ВВП: меншим значення відповідає швидше падіння, 

більшим — швидше зростання, проте темп зміни ВВП збігається до темпу 

зміни чисельності зайнятого населення. 

При зміні норми заощадження спостерігалася зміна динаміки загального 

та подушного споживання: більшим значенням параметру відповідав кращий 

ефект в довгостроковій перспективі при початковому програші та навпаки. 

Темп зміни викидів збігається перемножених темпів зміни чисельності 

зайнятого населення і викидів на одиницю ВВП, якщо цей добуток не більший 

за 1. Також, за умови падіння або стабілізації рівня викидів, темп зміни витрат 

сходиться до добутку темпів зміни чисельності зайнятого населення і витрат на 

одиницю ВВП*градус Цельсія; подушні викиди і витрати — темпів зміни 

викидів на одиницю ВВП і витрат на одиницю ВВП*градус Цельсія відповідно. 

З вище сказаного, великим значенням темпів зміни викидів на одиницю 

ВВП та витрат на одиницю ВВП*градус Цельсія відповідає падіння 

екологічних характеристик виробництва, що, з одного боку, негативно впливає 

на навколишнє середовище і, з іншого, призводить до збільшення витрат і 

зменшення споживання. 

Таким чином, було розглянуто основні положення моделі Нордгауза та 

розроблено її модифікацію, проведено оцінку параметрів модифікованої моделі 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

165 

на основі даних по Україні та створено її системно-динамічну реалізацію, 

проведено експерименти з цією реалізацією та здійснено інтерпретацію їх 

результатів. У дослідженні застосовані методи математичного моделювання, 

статистичні методи, економетричне моделювання, методи 

системно-динамічного моделювання, програми Vensim та Microsoft Excel. 

Можна зробити загальний висновок, що розроблені моделі можуть бути 

використані як інструмент якісного та кількісного аналізу взаємозв’язків між 

економічними та екологічними факторами для пошуку ефективних шляхів 

узгодження їх впливу на добробут населення. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В 

ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

 

Наша держава має надзвичайно великий та інтелектуально потужний 

потенціал трудових ресурсів, якого потребують всі організації та підприємства, 

а особливо державні установи.  Важливою проблемою є чітке і прозоре 

оцінювання людського капіталу як на рівні організацій державного управління, 

так і приватного сектору. Сучасні умови  вимагають повноту та якість 

використання людського капіталу, щоб визначити рівень соціально-

економічного розвитку країни та оцінювання її перспективи на майбутнє.  

https://drive.google.com/file/d/0B94jiYiyxxDHckthb1RxOVN2TVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B94jiYiyxxDHckthb1RxOVN2TVE/view
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Значний внесок у розвиток теорії і практики управління людським капі-

талом зробили такі закордонні і вітчизняні науковці, як Г. Азоєв, Ф. Вірсема,  

В. Галушко, О. Гудзинський, Й. Завадський, Р. Кантер, І. Ліфіц, М. Портер,  

П. Саблук, Г. Скударь, Ф. Тейлор, М. Трейсі, Р. Фатхутдінов,  А. Юданов            

та ін.  

Вартісна оцінка людського капіталу стала актуальною потребою під час 

розроблення різного роду інвестиційних проектів, приватизації, купівлі-

продажу підприємств і т.п. Людський капітал підприємства визначає 

можливість ефективного використання факторів проведення, впливаючи в 

такий спосіб на конкурентоспроможність і ціну підприємства, що 

підтверджується численними прикладами значного перевищення ринкової ціни 

підприємства над його балансовою вартістю.  

Разом з тим, не існує універсального автоматизованого, а, отже, чітко та 

прозоро описаного методу формалізації процесу управління людським 

капіталом за сучасних умов функціонування економіки України, який би 

надавав кардинальні оцінки різноякісним параметрам впливу, враховуючи 

вплив швидкозмінних внутрішнього та зовнішнього середовища. Ці чинники 

зумовлюють актуальність досліджень, проведених у цій роботі. 

Метою даного дослідження є підвищення рівня людського капіталу в 

державному сегменті засобами математичного та комп’ютерного моделювань. 

Для того, щоб досягти поставленої мети було вирішено такі завдання:  

- розроблено математичну модель оцінювання рівня людського капіталу 

державних установ засобами теорій ієрархічних систем та множин; 

- запропоновано математичний метод формалізації процесу оцінювання 

рівня людського капіталу на базі математичного апарату нечіткої логіки;  

Об’єктом дослідження є процес управління людським капіталом. 

Предметом дослідження є математичне моделювання процесу оцінювання 

рівня людського капіталу вітчизняних державних установ. 

Для того, щоб вирішити поставлені в дослідженні задачі, було використано 

такі загальнонаукові методи: системного аналізу та синтезу, класифікації та 

систематизації, порівняння та аналогій, а також такі специфічні методи як 

математичний апарат нечіткої логіки та комп’ютерне моделювання. 

На основі множини параметрів хі сформовано сукупності функцій 

перетворення: f1 – функція ефективності впливу персоналу на рівень 

державного управління, f2 – функція ефективності управлінського потенціалу, f3 

– функція інтелектуального рівня персоналу, f4 – функція рівня мотивації 

персоналу. У свою чергу кожна з функцій оцінюється на основі низки хij. 

До показників оцінювання людського капіталу на державному рівні 

належать: частка витрат на управління (x11), співвідношення кількості 

управлінських працівників до середньооблікової кількості працюючих(x12): 

результативність управління виробництвом і реалізацією продукції(x13), 

рентабельність використання персоналу(x14). 

До показників оцінювання рівня управлінського потенціалу належать: 

ефективність управління (х21), Співвідношення чисельності лінійного та 
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функціонального управління (x22), економічність праці апарату управління (x23), 

коефіцієнт цілеспрямованості дій апарату управління (x24), коефіцієнт 

дублювання управлінських рішень (x25), коефіцієнт порушень ритмічності 

управлінського циклу (x26), коефіцієнт безперервності роботи апарату 

управління (x27).  

Ступінь інтелектуального рівня персоналу можна оцінити за допомогою 

таких показників: провідні кваліфіковані фахівці (x31), застарівання знань і 

кваліфікацій (x32), рівень освіти апарату управління(x33), винахідницька і 

раціоналізаторська активність співробітників (x34), частина робітників, 

зайнятих безперервним навчанням(x35). 

Рівень мотивації персоналу оцінюється на базі таких показників: 

коефіцієнт плинності кадрів(x41), коефіцієнт ефективного використання 

робочого часу(x42), коефіцієнт трудової дисципліни(x43), трудова 

активність(x44). 

Сукупність вхідних та вихідних параметрів, усіх функцій перетворень у 

послідовному їх виконанні опишемо у моделі оцінювання людського капіталу 

державної установи у вигляді таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінювання людського капіталу державної установи 
Оцінювання людського капіталу державної установи (F) 

Вплив персоналу на рівень 

державного управління (f1) 

Ефективність потен-

ціалу управління (f2) 

Інтелектуальний 

рівень персоналу (f3)  

Рівень мотивації 

персоналу (f4) 

f1 = g1 (x11…x14 ) F2 = g2 (x21…x27) F3 = g3 (x31…x35 ) F4.=.g4 

(x41…x44) 

 

Математична модель оцінювання людського капіталу Державного 

підприємства має вигляд: 

)(),(),(),(

),,,,(,:,

44414353132721214111

432121
21

xxffxxffxxffxxff

ffffFFXLFEXL
FF

 ====

=→⎯→⎯⎯→⎯

 
Побудована математична модель дозволяє оцінити рівень ефективності 

людського капіталу в залежності від чотирьох функцій: функції ефективності 

впливу персоналу на рівень державного управління, функції ефективності 

управлінського потенціалу, функції інтелектуального рівня персоналу, функції 

рівня мотивації персоналу.  

Отже, основним науковим результатом проведених досліджень є 

формування концептуального підходу до управління людським капіталом 

засобами математичного та комп’ютерного моделювань, а саме, удосконалено: 

- математичну модель оцінювання рівня людського капіталу державних 

установ, що, на відміну від існуючих, на основі теорій ієрархічних систем та 

множин дозволяє врахувати потужну множину некорельованих і неколінеарних 

параметрів впливу, які є дієвими; 

- математичний метод формалізації процесу оцінювання рівня людського 

капіталу, що, на відміну від існуючих підходів, засобами  математичного 

апарату нечіткої логіки уможливлює чіткий та прозорий процес відображення 
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множини вхідних різноякісних параметрів впливу на обґрунтовану множину 

вихідних рішень;  

- механізм зростання людського капіталу на основі обґрунтування 

оптимального ПЗ управління людським капіталом. 

Література: 

1. Тямушева В. М. Аналіз дефініцій інтелектуального капіталу / 

Тямушева В. М., Азарова А. О., Титова К. С. // International Scintific Conference 

Anti-Crisis Management: State, Region, Enterpise: Conference Proceeding, Part II, 

November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. 172 p. – P. 104 – 107. 

2. Тямушева В. М. Інвестиційна діяльність як одна із засад інноваційної 

діяльності / Тямушева В. М. // Тези Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи». 

Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6169/5138 

3. Тямушева В. М. Мотивація трудової діяльності персоналу на 

підприємстві / Тямушева В. М. // Тези Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи». 

Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6160/5135 

4. Азарова А. О. Актуальні питання інвестування в людський капітал / 

Азарова А. О., Москальчук Ю.Г. // Тези IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й 

обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем» – м. Дніпро. – 

2018. – С. 187 – 188. 

5. Азарова А. О. Математичні методи оцінювання людського капіталу / 

Азарова А. О., Домінас А. А. // Вісник Хмельницького національного 

університету. Економічні науки. – 2017. – №1 (244). – С. 12 – 16. 

 

 

УДК 330.46:519.2 

Усачова А.С. 

Науковий керівник: д.е.н., професор Кононова К.Ю. 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

м. Харків 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ АКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОКАЗНИКІВ 

ПОПУЛЯРНОСТІ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ 

 

Прогнозування змін котирувань акцій завжди було актуальним. З 

активним розвитком мережі Інтернет, вчені задалися питанням, чи можна 

показники людської активності в мережі застосовувати в якості факторів, що 

пояснюють коливання ринку. В роботах, які досліджують вплив Інтернет 

активності людей на різноманітні економічні показники, в тому числі на 

вартість акцій, були отримані моделі з високою прогностичною здатністю [1-7]. 
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Ця робота присвячена тестуванню гіпотез поведінкової економіки щодо 

впливу настроїв трейдерів на курс акцій компаній різних секторів економіки. 

Для дослідження було обрано 5 компаній з різною історією розвитку. Перша 

група – це компанії, які можна віднести до інформаційного сектора – Apple, 

Amazon, Google. Друга – компанії, які працюють тривалий період на 

традиційних ринках – BMW, Shell. Статистичні дані про значення курсу акцій 

на момент закриття роботи біржі для обраних компаній були зібрані з 1 січня 

2010 року по 1 вересня 2018 року [8]. 

В якості інструмента моделювання курсу акцій було обрано багатошарові 

нейронні мережі. Було побудовано дві групи моделей. Перша – базова, для 

прогнозування використовували лише попередні значення часового ряду. 

В другій до складу екзогенних змінних включали поведінковий фактор, за який 

у цій роботі вважаємо показник популярності пошукового запиту, отриманий за 

допомогою Google Trends [9].  

У випадку з компаніями переробного сектору базова група моделей дає 

непогані результати та доволі точно прогнозує курс акцій: найменша похибка 

тестування для Shell – SSE = 0.2371; для компаній BMW – SSE = 0.3998.  

Для компаній інформаційного сектору якість базової групи моделей 

нижча: для Apple найкращий результат – SSE = 1.6396; для Google – 

SSE = 2.4108; для компанії Amazon – SSE = 2.6531. Отримані показники SSE 

було обрано за базове значення, з яким порівнювали результати подальших 

експериментів з моделями другої групи. 

Для побудови моделей другої групи на основі досліджень [2-7], було 

створено словник зі 100 пошукових запитів. За допомогою кореляційної 

матриці відібрано пошукові запити, часові ряди яких мають більш тісний 

зв’язок з часовими рядами курсу акцій компаній.  

Надалі ці слова використовували для уточнення прогнозу курсу акцій 

компаній. Для кожного запиту підбирали найкращу архітектуру нейронної 

мережі, таким чином отримали серію експериментів.  

Для компаній Shell найкращі результати були отримані в моделі з 

пошуковим запитом «hedge». За результатами тестування SSE = 0.2276, що 

на 4% краще за базовий варіант. На рисунку 1 представлено порівняння 

фрагменту результатів прогнозування отриманих в двох версіях моделі.  



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 н.р. 

зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

170 

 
Рис. 1– Прогнозні дані, отримані в експериментах без пошукових запитів та з 

пошуковим запитом «hedge» для компанії Shell 

Додавання пошукового запиту «health» до моделі прогнозування курсу 

акцій BMW дозволило зменшити SSE у порівняні за базовою моделлю на 54 % 

(SSE = 0.2595).  

Використання пошукового запиту «share»для компанії Apple дозволило 

отримати SSE = 0.1406, що на 1066 % менше, ніж в першій версії моделі. 

Аналогічно для інших компаній інформаційного сектору: додавання до моделі 

курсу акцій Google пошукового запиту «sell» та до моделі курсу акцій Amazon 

пошукового запиту «environment» дозволило отримати SSE менше у порівняні з 

базовими моделями на 804% (SSE = 0.2667) та 1546 % (SSE = 0.1612) 

відповідно. 

На рис. 2 представлено порівняння прогнозних даних для компанії 

Amazon, отриманих в експериментах без пошукових запитів та з пошуковим 

запитом «environment». Бачимо, що модель з пошуковим запитом точніше 

прогнозує реальні дані, особливо це помітно на тій частині ряду, де в базовому 

варіанті спостерігається значне відхилення.  

Таким чином, для курсу акцій компаній інформаційного сектору 

економіки, часовий ряд яких постійно змінюються, різко зростає в ціні, 

прогнозування з використанням певних індикаторів, що показують зміни 

людських настроїв, дає непогані результати. Можна сказати, що вартість акцій 

таких компаній доволі сильно залежить від поведінкових факторів. 

Для компаній переробного сектору економіки, курс акцій яких не 

потерпає суттєвих змін, моделі з включенням поведінкових факторів також 

дають кращий результат, але зміна якості не така значна як у першому випадку. 
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Рис. 2– Прогнозні дані, отримані в експериментах без пошукових запитів та з 

пошуковим запитом «environment» для компанії Amazon 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Одним із найважливіших чинників зростання економіки є надійна і 

потужна банківська система, від стану та ефективності функціонування якої 

залежать інвестиційна активність і темпи економічного зростання держави. 

Власний капітал банку є фундаментом діяльності банківських установ, який 

забезпечує їх можливість здійснювати значний позитивний вплив на економіку, 

розширювати банківські послуги, розвивати та генерувати вхідні грошові 

потоки, не допускаючи при цьому значних ризиків і, відповідно, зберігаючи 

надійність банків.  

За мету наукової роботи поставили моделювання динаміки власного 

капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» задля підвищення якості стратегічного 

планування змін у своїй діяльності. 

В ході роботи було досліджено фінансовий стан ПАТ КБ «ПриватБанк», 

зокрема був проведений аналіз його балансу, фінансової стійкості й 

безпосередньо власного капіталу; було здійснено прогнозування динаміки його 

власного капіталу; були побудовані моделі для оцінки впливу власного капіталу 

банку на його кредитно-інвестиційний потенціал і для оптимального розподілу 

капіталовкладень у певні статті банківських інвестицій. 

Метою аналізу балансу банку є, з одного боку, оцінка раціональності 

фактичної структури активів і пасивів з погляду забезпечення прибутковості та 

стабільності роботи банку, а з іншого — визначення шляхів оптимізації 

структури банківських ресурсів та напрямків їх ефективного розміщення. 

У результаті проведеного фінансового аналізу ПАТ КБ «ПриватБанк», 

можна охарактеризувати його фінансовий стан на 2016 рік як незадовільний і 

потребуючий реструктуризації. Динаміку активів і пасивів балансу можна 

описати як негативну, найвагомішими проблемними статтями можемо назвати 

кредитний портфель банку (величина кредитів та заборгованості клієнтів 

знизилась з 159 173 млн грн у 2014 році до 43 583 млн грн у 2016 році) та 

непокритий збиток банку у 2016 році у розмірі 178 903 млн грн, який став 

причиною негативної динаміки власного капіталу (-882 млн грн на 2016 рік). 

Переважна частина розрахованих коефіцієнтів, які характеризують аналіз 

балансу банку та його фінансову стійкість, не відповідають нормам. Отримані 

значення показників фінансової діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» підтвердили 

неплатоспроможність банку на кінець 2016 року, й показали необхідність 

прийнятого рішення про націоналізацію банку. 
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Одним із головних питань, що постає перед банківською установою, є 

вироблення стратегії подальшого динамічного фінансового розвитку. 

Враховуючи це, однією з найголовніших та найвідповідальніших складових 

фінансового менеджменту є планування, що включає аналіз і прогнозування 

внутрішнього стану банку і зовнішніх економічних показників. Тому 

прогнозування показників банківської діяльності є необхідною умовою для 

подальшого стратегічного планування  банку. 

У результаті використання методу прогнозу на основі розрахунку 

коефіцієнта абсолютної зміни показників отримали наступні прогнозні 

значення на 4 квартали 2018 року – 24 882 млн грн,  26 634 млн грн, 28 659 млн 

грн і 31 049 млн грн відповідно поквартально; в свою чергу зі застосуванням 

методу прогнозу на основі загальної моделі банківської фірми маємо значення 

26 751 млн грн,  28 100 млн грн, 29 495 млн грн і 30 936 млн грн. Внаслідок 

отриманих результатів, можемо пропонувати обидві моделі для прогнозування 

динаміки власного капіталу. 

Постійне забезпечення оптимального рівня кредитного-інвестиційної 

діяльності з одночасним досягненням планового рівня прибутку в умовах 

нестабільності зовнішнього середовища вимагає запровадження в банках 

науково обґрунтованої кредитно-інвестиційної політики, яка базується на 

достовірності та репрезентативності даних аналізу поточної ситуації та шляхів 

її розвитку в майбутньому. З метою забезпечення ефективної кредитно-

інвестиційної діяльності банки розробляють власну внутрішню кредитно-

інвестиційну політику та впроваджують практичні механізми її реалізації. 

У наслідку побудови моделі, яка показувала вплив власного капіталу 

ПриватБанку на його кредитно-інвестиційні можливості, отримали рівняння 

регресії: . Тобто, зростання власного 

капіталу ПАТ КБ «ПриватБанк» на 1 млн грн спричиняє збільшення 

можливостей кредитно-інвестиційної діяльності на 2,236 млн грн, що дає 

можливість розрахувати, на скільки зростуть кредитно-інвестиційні можливості 

ПАТ КБ «ПриватБанк» у прогнозні періоду задля стратегічного планування 

структури кредитно-інвестиційного портфелю банку. 

Нарешті, засобами надбудови VBA над Excel була розроблена програма, 

яка показує оптимальний план фінансових інвестицій і може 

використовуватись у ПАТ КБ «ПриватБанк» для вибору оптимальної 

комбінації капіталовкладень у певні задані статті банківських інвестицій. 

Пропонуємо використання даної програми задля зручного розрахунку 

прибутків від капіталовкладень у цінні папери чи певні інші інвестиційні статті 

банку (до прикладу капітальних вкладень у технічне забезпечення філій), з 

подальшим вибір найвигіднішої комбінації різних варіантів капіталовкладень. 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ  

ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У ЗВО УКРАЇНИ 

 

Щороку перед абітурієнтами стає важкий і водночас важливий вибір 

майбутньої професії. Заклади вищої освіти (далі ЗВО) щосили прагнуть 

заохотити до вступу вчорашніх школярів саме до себе. Тож знаходження 

відповіді на запитання, які ж саме фактори чинять найбільший вплив на вибір 

майбутнього студента, є дуже актуальною задачею, вирішення якої принесе 

реальну практичну користь для навчального закладу. 

Метою роботи є проведення аналізу існуючих моделей оцінки результатів 

вступної кампанії та адаптація конкретної математичної моделі на основі даних 

приймальної комісії Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 

а також прогнозування можливої кількості поданих заяв протягом вступної 

кампанії. 

Проблемами оцінки, моделювання, прогнозування діяльності ЗВО та його 

ефективності приділяли увагу наступні науковці, серед яких В. 

В. Вітлінський [1], М. І. Зеленська [2], К. В. Саєва, І. І. Ніколіна [3], О. В. 

Польдін, В. В. Дядичев, В. В. Додонова, А. О. Кузнецов [4], Н. В. Калінкіна. 

При проведенні відносно точної оцінки ефективності діяльності ЗВО в 

загальному, або ж протягом вступної кампанії, необхідно враховувати 

взаємозалежності між показниками, тобто використовувати не довільні 

непов’язані параметри і їх значення, а якісні елементи, що і дозволять провести 

http://buklib.net/books/21928/
http://buklib.net/books/21928/
https://privatbank.ua/about
https://privatbank.ua/about
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оцінку та подальший аналіз. При дослідженні складових для математичної 

моделі враховуються саме ті показники, що мають безпосередній вплив на 

об’єкт і визначають його структуру.  

Аналіз літератури за подібною тематикою до нашого дослідження та з 

відповідністю до наданих даних приймальною комісією ВТЕІ КНТЕУ показав, 

що основними показниками в нашій моделі будуть виступати кількісні дані, які 

включають: зарахованих на навчання, загальна кількість поданих заяв до ЗВО, 

ліцензійний обсяг та максимальні обсяги державного замовлення (табл. 1). 
Таблиця 1 

Статистичні дані показників вступної кампанії ВТЕІ КНТЕУ протягом 

2015-2018 років 
Показник \ Рік 2015 2016 2017 2018 

Зараховано на навчання  1320 1188 1662 1737 

Кількість поданих заяв від абітурієнтів  5330 5457 4854 4436 

Ліцензійний обсяг  5275 4710 3269 4157 

Максимальні обсяги державного замовлення  494 314 340 284 

 

За наведеними даними, кожен показник можна означити як окремий 

субіндекс. В свою чергу, за допомогою субіндексів по кожному параметру існує 

можливість визначити загальний інтегральний індекс ефективності діяльності 

ВТЕІ КНТЕУ щодо вступної кампанії протягом періоду останніх чотирьох 

років, що дасть змогу оцінити ефективність діяльності приймальної комісії за 

наведеними показниками (табл. 2). 
Таблиця 2 

Визначення індексу впливу на вступну кампанію 
Показники Формули розрахунку 

Субіндекс зарахованих абітурієнтів на навчання (R1) 

minmax

min

1

1

ii

ii
i

n

i

ii

aa

aa
X

X
n

R

−

−
=

= 
=  Субіндекс кількості поданих заяв від абітурієнтів (R2) 

Субіндекс місць ліцензованого обсягу (R3) 

Субіндекс максимальних обсягів державного замовлення у ЗВО (R4) 

Інтегральний індекс оцінки вступної кампанії у ЗВО (I) 
=

=
4

1i

iRI  

 

Задля проведення подальшого аналізу необхідно провести нормування 

показників, що дасть можливість визначити інтегральний індекс (табл. 3). 

Таблиця 3 

Нормування показників і визначення субіндексів 
Субіндекс \ Рік 2015 2016 2017 2018 

R1 0,24044 0 0,86339 1 

R2 0,87561 1 0,4094 0 

R3 1 0,71834 0 0,44267 

R4 0,04208 0,00601 0,0112 0 

I  0,539533 0,43109 0,321 0,36067 
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В остаточному варіанті проведемо розрахунок інтегрального індексу, 

здійснимо його аналіз (рис. 1). Ми означили, що на результати вступної 

кампанії впливає багато інших чинників, але за досліджуваною моделлю можна 

визначити, що станом на 2018 р. ми маємо покращення результатів вступної 

кампанії в порівнянні з 2017 р. роком (0,32<0,36). Інтегральний індекс оцінки 

вступної кампанії у ЗВО приймає значення в інтервалі (0; 1). Найкращий індекс 

того ЗВО або в той період, в якому він має значення, − близьке до «1», а 

найгірший – в якому близьке до «0». Запропонована методика – відкрита 

система для внесення логічних змін та доповнень, пов’язаних зі змінами в 

методології вимірювання інтегрованої оцінки вступної кампанії у ЗВО. 

 

 
Рис. 1. Динаміка інтегрального індексу оцінки результатів вступної кампанії ВТЕІ КНТЕУ 

 

Отже, ми отримали показник інтегрального індексу оцінки діяльності 

ВТЕІ КНТЕУ. Його конкретне значення не має точної інтерпретації, однак під 

час порівняльного аналізу репрезентує динаміку результатів вступної кампанії 

та демонструє можливу необхідність оптимізації діяльності приймальної комісії 

на певних етапах. 

Для визначення взаємозалежностей між показниками необхідно провести 

кореляційно-регресійний аналіз, після якого модель лінійної множинної 

регресії буде мати наступний вигляд (1):  

 

MBLKZ −+−= 5433,20056,04641,04556  (1) 

 

де    – кількість зарахованих до ЗВО; 

KZ  – кількість поданих заяв від вступників; 

L  – ліцензовані обсяги; 

MB  – максимальні обсяги державного замовлення. 

На основі даної моделі можна буде будувати прогноз кількості 

зарахованих вступників у наступні роки вступної кампанії (за умови 

збереження основних умов правил прийому до ЗВО) при наявних даних про 

наявні фактори впливу. 

Оцінка результатів ЗВО на етапі вступної кампанії показує ефективність 

діяльності приймальної комісії, а також дає змогу провести аналіз і динаміку 

інтегрального індексу по відповідних показних. Проте, для проведення більш 
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об’єктивного дослідження, з урахуванням усіх зовнішніх та внутрішніх 

чинників, існує можливість побудови штучної нейронної мережі на основі 

даних з більшим охопленням періодів. Зважаючи на глобалізаційні процеси і 

частоту змін у сфері вищої освіти, тема оцінки та прогнозування результатів 

вступної кампанії у ЗВО потребує подальшого дослідження, впровадження 

нових механізмів аналізу та розробку спеціалізованих моделей для кожного 

навчального закладу. 
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