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У збірнику представлено тези та анотації наукових робіт студентів вищих 
навчальних закладів України, поданих до II туру Всеукраїнського конкурсу за 
спеціалізацією «Економічна кібернетика» у 2019/2020 н.р.  

Відповідність за точність наведених фактів, цитат, джерел та прізвищ 
несуть автори. 

Наукові роботи студентів присвячені проблемам розробки напрямків та 
методів розвитку економічної системи та функціонування її елементів із 
застосуванням інформаційних технологій. 

Результати таких наукових досліджень без сумніву сприятимуть 
вдосконаленню підготовки фахівців з економічної кібернетики. 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО 

ГОЛОВИ  ГАЛУЗЕВОЇ 

КОНКУРСНОЇ  КОМІСІЇ 

 
Вітаю з Львівського національного 

університету імені Івана Франка 
учасників та переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт зі спеціалізації 
«Економічна кібернетика». Цьогоріч 
відбулися вимушені зміни у форматі 
проведення конкурсу, відтак ми, 
виконуючи Постанову Кабінету 
Міністрів України та відчуваючи громадянську відповідальність, повинні 
задовільнитися роботою у дистанційному режимі. Галузева конкурсна комісія 
вирішила підвести підсумки Конкурсу за результатами першого етапу ІІ туру, 
але я сподіваюся, що вже наступного року ситуація повністю стабілізується, і 
ми повернемося до звичного стилю роботи. 

Ми традиційно пов’язуємо дослідження економістів-кібернетиків з 
вивченням суті і особливостей управління економічними процесами, з 
розробкою та вдосконаденням методик та інструментарію поліпшення 
управління економічним процесом. Однак сучасні реалії ставлять перед нами 
нові завдання. Експерти практично одностайні у твердженнях, що після 
завершення пандемії світ зіштовхнеться з непомірними викликами та ризиками, 
зокрема у царині світової економіки. Мало хто береться зараз спрогнозувати, як 
працюватиме економіка у недалекому майбутньому, невизначеність стоїть на 
заваді точним прогнозам, важко передбачити, якого впливу зазнає конкретно 
економіка нашої країни. Ціна помилки може стати надто високою, відтак 
інструментарій економічної кібернетики – системний аналіз, моделювання, 
планування, проєктуваня економічних процесів – набирає виняткової ваги. 

Основною рушійною силою генерування та впровадження ідей є 
спеціалісти високого професійного і інтелектуального рівня. Роботи, 
представлені на конкурс, свідчать про високий фаховий рівень та потенціал 
їхніх авторів, що дозволяє з надією дивитися у майбутнє. 

Бажаю учасникам конкурсу сил та натхнення до нових звершень, і вірю, 
що наступного року конкурс відбудеться у традиційному форматі і подарує 
всім нам нові ідеї, рішення, жваві дискусії та радість від особистого 
спілкування. 

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! Уже багато років ці 
престижні інтелектуальні змагання сприяють 
формуванню молодої інтелектуальної наукової 
еліти, розвитку кібернетичної науки та 
економіко-математичних досліджень в Україні. 

Економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
уже третій рік поспіль має велику честь організовувати та проводити такий 
авторитетний конкурс.  Для колективу факультету – велика відповідальність і 
водночас визнання освітніх та наукових здобутків студентів-кібернетиків, 
науковців і викладачів кафедри економічної кібернетики.  

Економічний факультет – один з найбільших факультетів Львівського 
університету, на якому навчається більше 2500 студентів. Однією з 
найпрестижніших спеціалізацій 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.  

Цьогорічний конкурс відбувається у вкрай складних умовах, спричинених 
всеукраїнським карантином унаслідок поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19. Незважаючи на ці обставини, конкурсна комісія та журі 
зробили усе можливе для успішного проведення конкурсу та об’єктивної 
оцінки наукових робіт. Усі роботи, подані на конкурс, засвідчують високий 
рівень теоретичних знань їхніх авторів, володіння сучасним інструментарієм 
економічного аналізу та вміння аналізувати складні наукові проблеми і 
соціально-економічні процеси.  

Дякую студентам, їхнім науковим керівникам, членам журі, усім, хто 
долучився до організації та проведення конкурсу. Бажаю усім учасникам успіху 
і нових наукових перемог! 

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

декан економічного факультете Львівського  
національного університету імені Івана Франка 
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ВСТУПНЕ  СЛОВО 

ЗАВІДУВАЧА  КАФЕДРИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ  КІБЕРНЕТИКИ 
 

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 були би дуже раді зустрічі з молодими 
науковцями - дослідниками, системними аналітиками в 
галузі економіки у нашому університеті, але доля 
розпорядилася по іншому через режим карантину.    
Колектив кафедри, адміністрація факультету і 
університету виконали всі необхідні процедури стосовно організації і проведення ІІ туру  
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт спеціалізації «Економічна 
кібернетика». Ми постараємося на початку наступного навчального року організувати 
наукову конференцію і запросити всю кібернетичну еліту України і студентів-учасників 
Конкурсу взяти участь у цій конференції.   

Можна з радістю констатувати, що підготовка економістів-кібернетиків у нашій 
країні успішно продовжується. Також є обґрунтована впевненість, що цей процес буде 
розширюватися і міцніти. Адже світові глобалізаційні, кліматичні, економічні, політичні 
та інші проблеми для їх успішного вирішення будуть розширюватимуть запотребування 
таких професіоналів універсальних аналітиків якими є економісти-кібернетики. 

На кафедрі працює на штатній основі 11 викладачів. Фактично всі вони 
вихованці кафедри. Всі вони 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». Щорічно разом з колегами-кібернетиками з Тернополя, Вінниці, 
Рівного проводимо міжнародні науково-методичні форум-конференції молодих 
економістів- кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід”. 

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 
успіхівнауковій 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, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана 
Франка, заступник декана економічного факультету з навчально-виховної 
роботи; 

Буняк Василь Богданович – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної 
економіки, заступник декана економічного факультету з наукової роботи; 

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; 

Гур’янова Лідія Семенівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Дацків Наталія Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Дацко Мирослав Володимирович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Дмитришин Леся Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 
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Жерліцин Дмитро Михайлович – член галузевої конкурсної комісії, 
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики 
Національного університету біоресурсів та природокористування України; 

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

Іванов Роман Вячеславович – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Кузьменко Ольга Віталіївна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики 
Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського 
державного університету; 

Лагоцький Тарас Ярославович – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Ляшенко Олена Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

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

Михайлишин Ростислав 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; 

Ушкаленко Ірина Миколаївна – член галузевої конкурсної комісії, 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та 
економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету; 

Хмелярчук Марія Ігорівна – член галузевої конкурсної комісії, доктор 
економічних наук, професор, 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 підприємництва і туризму 
Одеського національного морського університету.  
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АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ КОНКУРСУ 
 

Кишакевич Богдан Юрійович – голова апеляційної комісії, доктор 
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

Антонів Василь Богданович – член апеляційної комісії, кандидат 
економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики 
економічного факультету; 

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

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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УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ КРИПТОВАЛЮТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
Цифрова валюта в сучасному світі розвинених інформаційних технологій 

та глобалізації стала поширеним засобом розрахунку та вважається доволі 
вигідним капіталовкладенням. Серед переваг - зручність здійснення контролю 
над ними без будь-яких регуляторних правил у транзакції з наявною  
можливістю зменшення витрат третіх сторін на транзакції. Загальна кількість 
альтернативних віртуальних валют на даний час вже перевищує 2000.  

Ціни криптовалют набагато більш мінливі в порівнянні з традиційними для 
інвестування активами. В цьому водночас полягає як привабливість придбання 
таких активів, так і значний ризик для інвестора. 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].  

У сучасних умовах для збільшення дохідності інвестування 
використовують не лише валюти та цінні метали, але й долучають до портфеля 
криптовалютні активи. У даній роботі досліджено формування портфеля 
інвестицій, складеного з шести популярних криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, 
Litecoin, XRP, Ethereum, NEM [2]. З метою управління ризиком до 
інвестиційного портфеля заплановано ввести акції однієї із стабільних компаній 
(Amazon) [3].  

Для подальшої обробки виконано розрахунок нормалізованої дохідності 
відповідних криптовалют згідно співвідношення 

1
1

i i in n nr C / C


   ,       (1) 

де  nr  – дохідність n-го активу, nC – ціна закриття n-го активу, і – номер 
спостереження. 

Для оцінювання ризику необхідно знати нижню квантильну межу 
дохідності L, яку з імовірністю 5% може перетнути випадкове значення 
дохідності. Для визначення нижньої межі необхідно ідентифікувати розподіл 
дохідності криптовалют – це є ключовим моментом при оцінюванні ризику. 

Класична модель оптимального портфеля Марковіца спирається на 
нормальний розподіл дохідності активів. Перевірка гіпотези про нормальний 
розподіл дохідності всіх компонент портфеля згідно критеріїв Колмогорова-
Смірнова та Шапіро-Уілка [4] підтвердила, що закон розподілу рентабельності 
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відхиляється від нормального. Отже, модель Марковіца до оптимізації 
портфеля криптовалют застосовувати не можна. З метою побудови нової моделі 
портфеля було здійснено ідентифікацію закону розподілу рентабельності. 
Комп’ютерні експерименти показали, що дохідність досліджуваних 
криптовалют з хорошою точністю описується розподілом Коші [5].  

Функція розподілу Коші має вигляд 
1 1

2

x
F( x ) arctg


 

 
  

 
.  (2) 

Тут   - математичне сподівання (медіана) дохідності,   - коефіцієнт 
функції розподілу визначений нами для кожної криптовалюти згідно з 
критерієм найменших квадратів. Функціоналом оптимізаційного процесу 
виступала сума квадратів відхилень теоретичної функції розподілу (2) від 
фактичного розподілу дохідностей. Використані нами параметри  ,   для 
кожної криптовалюти представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Параметри функції розподілу Коші для дохідності криптовалют 

 Bitcoin 
Bitcoin  
Cash 

Litecoin XRP Ethereum NEM AMZN

Коефіцієнт 
функції розподілу  

0.0150 0.0312 0.0246 0.0279 0.0261 0.0295  

Медіана,  0.0023 -0.0080 -0.0046 -0.0027 -0.0090 -0.0023 0.0013 

 
Оцінки ризику було отримано за методологією Value-at-Risk (VaR) 

(табл.2). VaR – це імовірнісно-статистичний підхід 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 [6]. Із таблиці 2 помітно, що квартальний 
ризик акцій Amazon набагато нижчий (в 5 - 7 разів), ніж ризик криптовалют. 
Отримані оцінки ризику в подальшому використаємо при оптимізації 
інвестиційного портфеля активів. 

Таблиця 2 
Розрахунок міри ризику для криптовалют та акцій AMZN 

Дохідність -0.002 -0.005 -0.008 -0.004 -0.004 -0.008 -0.001 
Межа зони ризику 

( = 0.95) 
-0.120 -0.135 -0.166 -0.104 -0.151 -0.169 -0.023 

Міра ризику , % 11.80 13.04 15.87 10.00 14.66 16.07 2.17 

 
Математичне описання модифікованої моделі Марковіца для задачі 

максимізації дохідності при встановленому рівні ризику (пряма задача) та для 
задачі на мінімум ризику має вигляд (3) та (4) відповідно: 
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Тут iw  - вага i-го фінансового активу в портфелі, pV  - загальний 

портфельний ризик, reqV  - рекомендований ризик портфеля, pR  - загальна 

дохідність портфеля, reqR   є рекомендованою дохідністю портфеля. 

Для оптимізації портфеля будемо використовувати очікувану дохідність 
акцій криптовалют та Amazon 1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,       , раніше знайдені оцінки 

ризику 1 2 3 4 5 6 7V ,V ,V ,V ,V ,V ,V  та псевдоковаріацію  i j ij i jcov r ,r V V   , де 

1 7 1 7ij , i , ; j ,    - коефіцієнт кореляції Пірсона між двома часовими рядами 

дохідності акцій криптовалюти. 
Використовуючи (4) без врахування другої умови, отримуємо мінімально 

можливий рівень ризику портфеля 2 42pV . % [6]. Дохідність відповідного 

портфеля 0 129PR . % . Цей портфель складається з 99% акцій Amazon та 1% 
криптовалюти XRP. Використовуючи (3) без врахування другої умови, 
отримуємо портфель з максимально можливим рівнем ризику 9 33pV . %  та 

максимальною дохідністю. Дохідність відповідного портфеля 0 235PR . % . Цей 
портфель складається з 100% криптовалюти Bitcoin.  

Обидва екстремальні підходи неприйнятні при вирішенні проблеми 
максимізації прибутку з вимогою диверсифікації ризику. Беручи середнє 
значення ризику 5 88pV . %  та вирішуючи проблему максимальної дохідності 

портфеля, отримуємо портфель із дохідністю 0 190PR . % . Цей портфель 
містить 44% акцій Amazon і 56% Біткоїн. Такий портфель можна вважати 
умовно оптимальним портфелем, оскільки він має максимальну дохідність при 
обмеженому рівні ризику. 

 
Література: 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО  

РОЗПДІЛУ ЗАДАЧ МІЖ ВИКОНАВЦЯМИ ПРОЕКТУ 
 
У сучасних умовах підприємницької та управлінської діяльності 

виникають потреби у переносі багатьох процесів у цифрову площину задля 
автоматизації та оптимізації протікання тих самих процесів. Таким чином для 
задоволення динних потреб і вирішення проблеми переносу цих процесів у 
цифрову площину прибігають до проектів інформатизації, тобто розробки 
спеціального програмного забезпечення. У сфері розробки програмного 
забезпечення найчастіше використовують метод проектної реалізації, тобто 
програмне забезпечення розглядають як проект що необхідно втілити в життя. 
В умовах відомих витрат на виконання проектних робіт постає питання 
оптимального розподілу задач між виконавцями.  

Теоретичною основою для розв’язку підзадачі про оптимальний розподіл 
проектних робіт між виконавцями є задача про призначення. У контексті 
моделювання задачі оптимального розподілу задач між виконавцями проекту за 
умови максимізації доходу і якості виконання задача маємо наступну 
економіко-математичну постановку задачі.[1] 

Нехай маємо m видів робіт, кожна з яких повинна бути виконана і 
виконується тільки одним з n програмістів. Визначені витрати на оплату праці 
розробника за годину С = ; тривалість виконання видів робіт Т = 

; дохід від реалізації певної задачі  I = ; коефіцієнт 
якості виконання роботі програмістом Q = ; що змінюються у 
межах від 0 до 1, де 0 абсолютно не якісне виконання роботі, а 1 – робота 
виконана 100 % якісно; складність виконання кожної задачі в умовних story 
points SP = ; бюджет на виконання проекту (B). Необхідно 
знайти такий план виконання робіт, щоб сумарний дохід і якість виконання 
робіт була максимальною. 

Нехай шукана змінна  приймає одне з двох значень: 1 (якщо i-й вид 
роботи виконується j-м програмістом) або 0 (якщо i-й вид роботи не 
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виконується j-м програмістом), тобто . Тоді план виконання робіт 
має вигляд: 

, 

де за стовпцями визначена m – та задача, а за рядками n – ний виконавець. 
Матриця витрат на реалізацію проектних робіт програмістами, Р = СхТ, де С – 
це матриця витрат на оплату праці розробника за годину, а Т - матрицю  
розрахованої тривалості виконання робіт за проектом. Вона має розмірність 
nxm, аналогічно до матриці плану виконання робіт. Таким чином отримаємо 
матрицю прямих витрат що має вигляд: 

                            

Відповідно до постановки задачі , математична модель має наступний 
вигляд. 

Цільові функції: 
,             

,                                 
Система обмежень представлена у виді системи лінійних рівнянь та 

нерівностей: 

                               

де  – варіант виконання i-тої проектної задачі j-тим програмістом; 
 – дохід від реалізації i-тої задачі; 

 – прямі витрати на реалізацію i-тої проектної задачі j-тим програмістом; 
– складність реалізації i-тої проектної; 

 – коефіцієнт якості виконання проектних робіт j-тим програмістом;[2][3] 
 – інші постійні чи змінні витрати що не залежать від розподілу задач між 

програмістами. 
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Перша цільова функція є бажанням підприємства максимізувати дохід від 
реалізації проекту, тому вона представлена у вигляді різниці сум доходу від 
реалізації проектних задач, витрат на реалізацію проектних задач 
програмістами та іншими постійними чи змінними витрати що не залежать від 
розподілу задач між програмістами, якщо вони є. 

Друга цільова функція є бажанням підприємства максимізувати якість 
виконання проектних робіт. Оскільки коефіцієнт якості виконання робіт 
змінюється в межах від 0 до 1, то обрання степеневої функції є найбільш 
доцільним для розрахунків якості виконання проектних робіт. Така функція 
дозволяє врахувати не лише випадкові сторонні впливи на якість виконання 
роботи але й врахувати, що зі зростанням складності виконуваної задачі 
результат виконання роботи знижуються, що нам добре демонструє графік 
степеневої функції на рисунку. 

 
Графік залежності якості виконання роботи від складності завдання 

 
На графіку вісь абсцис представлена градацією складності задав і 

умовних story points, а вісь ординат представлена ступеню якості виконання 
задачі.  

Перший вид обмежень типу  вказує що 
розробнику не може бути призначено більше завдань ніж є у проекті, проте усі 
завдання можуть бути призначені одному виконавцю. 

Другий тип обмежень  означає що кожна задача 
повинна бути виконана, проте одна задача може виконуватися лише одним 
програмістом. 

Третій тип обмеження  передбачає те, що 
сума витрат на реалізацію проектної задачі та постійні чи змінні витрати, що не 
залежать від розподілу задач між програмістами не можуть перевищувати 
визначений бюджет проекту. 

Задача розв’язується методом покрокових поступок, тому підприємство 
саме має обрати для себе більш вижилив параметр що воно хоче оптимізувати.  

Отже спочатку доцільно максимізувати більш важливу для підприємства 
функцію. Після першого кроку оптимізації визначити розмір поступки на яку 
підприємство погоджується піти для максимізації другої функції. Таким чином 
якщо підприємство обирає першим кроком максимізувати прибуток, то після 
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проведення оптимізації можна визначити якою кількістю прибутку воно готово 
поступитися задля забезпечення якості. Цільова функція переноситься  до 
системи обмежень у вигляді: 

, 
де F – це рівень прибутку яким буде задоволене підприємство.  

У випадку якщо підприємство обирає інший порядок оптимізації, тоді 
після першого корку на якому максимізується показник якості виконання 
проектних робіт, підприємство може визначити відсоток якості, яким воно 
може поступитися для максимізації прибутку. Тож цільова функція якості 
переноситься до системи обмежень у вигляді: 

, 
де k – це коефіцієнт рівня якості яку підприємство хоче залишити; 
R – максимізований показник рівня якості визначений на першому кроці. 

 Є також інший варіант при якому підприємство передбачає лише 
довгострокові вигоди від реалізації проекту, наприклад якщо підприємство є 
кінцевим споживачем продукту, і для нього важливіше саме реалізація проекту 
для задоволення власних потреб, ніж прибуток що воно може отримати від 
реалізації проекту. У такому випадку можна одразу перенести цільову функцію 

 (2.4) до системи обмежень у такому вигляді: 
. 

Це означає що підприємство задовольняє варіант беззбитковості проекту і що 
підприємство готово поступитися усім прибутком від реалізації проекту для 
максимізації якості виконання проекту, що забезпечить довгострокові вигоди 
від його реалізації. [4] 

Отже після розв’язання задачі ми будемо мати оптимальний для 
підприємства план з призначення виконавців проектних робіт.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПРОВЕДЕННІ 
ПЛАН-ФАКТНОМУ АНАЛІЗУ КОМПАНІЇ 

 
В сучасних економічних умовах, що характеризуються посиленням 

конкурентних відносин на світових і вітчизняних ринках, стрімким розвитком 
технологій, зростаючої диверсифікації бізнесу, ефективне управління 
підприємством передбачає значний спектр обсягів планової та контрольної 
роботи. В інфраструктуру більшості підприємств вже впроваджена і успішно 
працює система, що дозволяє вести управлінський облік і планування. 

 Однак, регулярне проведення фінансово-економічного аналізу діяльності 
підприємства неможливо без сучасних інформаційних систем, що дозволяють 
накопичувати облікові дані і обробляти їх, формуючи аналітичну звітність. 
Застосування сучасних засобів автоматизації дозволяє знизити ризики, пов'язані 
з людським фактором, зробити звітність оперативною і достовірною, проводити 
бізнес-аналіз в тих розрізах, які необхідні керівнику з урахуванням його 
персональних потреб. Тому, сьогодні компанії орієнтуються на використання 
сучасних аналітичних систем, які дозволяють швидко обробити великі обсяги 
даних. 

Power BI (BusinessIntelligence) - це комплексне програмне забезпечення 
бізнес-аналізу компанії Microsoft, що об'єднує кілька програмних продуктів, що 
мають загальний технологічний і візуальний дизайн, з'єднувачів, а також web-
сервісів. PowerBI відноситься до класу self-serviceBI [1]. 

Power BI має безліч вбудованих конекторів до різних сервісів і баз даних, 
за допомогою яких можна завантажити в програму потрібний набір даних з 
різних джерел, зв'язати їх між собою і побудувати консолідовані звіти і 
діаграми. Крім того, є можливість підключення з «хмари (Power BI Report 
Server). 

Також Power BI надає можливості: створювати зрозумілі звіти і 
оновлювати їх в режимі реального часу; забезпечувати широкий доступ з будь-
якого комп’ютера, створювати запити та моделі даних, користуватись 
«конструктором штучного інтелекту» та публікувати звіти.  

Розглянемо приклад застосування деяких інструментів Power BI для 
виконання план-фактного бізнес-аналізу [2,3]. 

План-фактний бізнес-аналіз – це періодичне співставлення запланованих 
в бюджеті показників (складених і затверджених прогнозів на бюджетний 
період) з фактичними звітними показниками; оцінка та аналіз виявлених 
відхилень в абсолютних та відносних значеннях; виявлення факторів, які 
вплинули на відхилення [2]. 
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План-фактний бізнес-аналіз використовується для планування та 
контролю виконання бюджету – найважливіших функцій бюджетування будь-
якої господарської діяльності. Важливою особливістю план-фактного бізнес-
аналізу є регулярність його проведення: під час всього бюджетного періоду 
відслідковується фактичне виконання планів та аналізується ситуація. Це 
дозволяє оперативно приймати  управлінські рішення та забезпечувати 
ефективність планування[2].  

Виконаємо план-фактний бізнес-аналіз на PowerBI для підприємства, яке 
займається реалізацією різних видів квітів в різних регіонах області.  

У стартовому вікні Power BI підключаємось до вхідних даних та 
завантажуємо їх в аналітичну систему (Рис.1).  

 
Рис. 1. Вибірка даних 

Подальший аналіз, засвідчив, що по видах квітів «Тюльпани», «Лілії», 
«Троянди» ситуація позитивна, бо фактичні витрати на реалізацію навіть 
менші, ніж були заплановані. Однак можна спостерігати негативну ситуацію по 
видах квітів «Гвоздики» та «Хризантеми»: фактичні витрати на реалізацію 
перевищують заплановані. Це означає, що необхідно шукати причини такої 
різниці показників та застосовувати відповідні міри для їх покращення. 

Дешборд діаграм (Рис.2) показує, що в Power BI можна зручним чином 
розташовувати діаграми та графіки на одному листі і таким чином тримати 
інформацію в одному місці, що дозволяє сприймати інформацію більш наочно 
та оперативно. 
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Рис. 2 Дешборд діаграм 

Дешборд діаграм (Рис.2) можна асоціювати зі звітом про вирішення 
проблем A3, адаптований з Toyota, який є корисним інструментом сучасних 
бізнес-аналітиків. Він одночасно документує основні результати зусиль із 
вирішення проблем у стислій формі та втілює ґрунтовну методологію 
вирішення проблем, яка починається з глибокого розуміння того, як 
виконується робота в даний час. 

Підприємства зменшують ризики прийняття необ’єктивних 
управлінських рішень проводячи бізнес-аналіз з використанням сучасних 
аналітичних систем. В даній статті було розглянуто можливість проведення 
план-фактного аналізу на платформі Power BI. До переваг PowerBI в контексті 
план-фактного аналізу варто віднести: незалежність, а саме можливість 
самостійної зміни типу звітів за принципом «тут і зараз», яка знижує залежність 
бізнес-аналітиків від співробітників департаменту ІТ; простоту, яка дозволяє 
створювати необхідні звіти в потрібному форматі (таблиці, графіки) всього в 
кілька кликів та різноманітність, а саме додавання нових джерел фактів і 
планів, а також велика кількість прогнозів. 

Використовуючи інструменти Power BI для проведення для бізнес-
аналізу, підприємства отримують моніторинг розвитку реальних подій. Фахівці 
можуть регулярно в режимі онлайн зіставляти контрольні показники, які були 
заплановані і досягнуті. В результаті підвищується ефективність підприємства і 
швидкість реакції на зміну ринкових умов.  
 

Література: 
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КРИТЕРІЙ МАКСИМУМУ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРИБУТКУ 
ЯК СИНТЕЗ ФІНАНСОВОГО ТА ЧАСОВОГО ЧИННИКІВ 

У ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 
 

Для виробничо-транспортних та логістичних систем [1-3] важливими є як 
фінансові показники (доходи, витрати, прибутки), так і показники часу 
перевезень та перевантажень.  

У класичних задачах такі показники зазвичай розглядаються окремо, 
наприклад, відомі транспортні задачі за критерієм мінімуму сумарних витрат 
або мінімуму загального часу перевезень [4]. 

З нашої точки зору, доцільно синтезувати фінансовий та часовий 

чинники, поєднати їх у показнику інтенсивності прибутку  (надходження 

прибутку за одиницю часу), що має економічний зміст та більш адекватно 
відображає дійсні інтереси учасників виробничо-транспортних систем [5]. 

У роботі розглядається, як уведення такого критерію перетворює відомі 
економіко-математичні моделі оптимізації виробничо-транспортних систем, 
зокрема, класичну транспортну задачу, задачу оптимального вибору порту 
вантажовласником, задачу оптимізації взаємодії вантажовласника, порту та 
судноплавної компанії. 

Так, здійснена постановка транспортної задачі за критерієм максимуму 
інтенсивності прибутку, що синтезує фінансовий та часовий чинники і дозволяє 
враховувати в моделі не лише витрати , а й доходи від перевезень. 
Запропоновано алгоритм розв'язку такої транспортної задачі, наведені його 
графічні ілюстрації.  

Спочатку розв'язанням послідовності транспортних задач за критерієм 
мінімуму витрат при блокуванні клітин, в яких час перевезень перевищує 
певний поріг, що поступово знижується, формуємо набір парето-оптимальних 
розв'язків 1, 3, 6, 7, 8 ‒ за виключенням мажорованих 2, 4, 5 (рис.1).  

Далі (рис.2), із зростанням величини доходу від перевезень D  відповідно 
зсувається догори графік функції прибутку )()( tCDtF  . Значення критерію 
інтенсивності прибутку ttF /)(  у кожній точці визначається тангенсом кута 
нахилу прямої, що з’єднує початок координат з цією точкою. Зрозуміло, що при 
кожному D  оптимальною за критерієм інтенсивності прибутку буде така точка 
відповідного графіку, для якої цей тангенс (і сам кут нахилу прямої) є 
найбільшим серед усіх точок даного графіку. Така оптимальна точка буде 
останньою спільною точкою прямої, яку обертатимемо проти годинникової 
стрілки навколо початку координат, та графіку відповідної функції прибутку. 
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Подібний підхід із обертанням прямої навколо початку координат до останньої 
спільної точки з багатокутником області умов застосовується й у графічному 
методі розв’язання задачі дробово-лінійного програмування [6]. 

 
Рис.1. Парето-оптимальні розв'язки (1, 3, 6, 7, 8) транспортної задачі  

за критеріями витрат та часу 
 

 
Рис.2. Оптимальні розв'язки ),,( CBA  транспортної задачі  

за критерієм інтенсивності прибутку, 321 DDD   
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Загальна тенденція скорочення оптимального часу перевезень (абсцис 
точок A, B , C ) із зростанням величин доходу 321 ,, DDD   прослідковується на 
рис.2 досить чітко. Значення сумарних витрат на перевезення відповідно 
поступово підвищуються. Але, незважаючи на це, значення критерію 
інтенсивності прибутку монотонно зростають по доходу D .  

Проте щодо окремо взятого чисельника – власне прибутку – такого 
висновку про монотонне зростання зробити не можна. Воно має місце лише 
кусково, у межах даного оптимального часу перевезень (і остаточно, коли цей 
час вже стає мінімально можливим). При переході ж до іншого оптимального 
часу – наприклад, від точки A до точки B  – з ростом доходу величина 
прибутку може й скоротитись за рахунок випереджаючого збільшення 
сумарних витрат. 

Встановлено, що при малих доходах вирішального значення набуває 
чинник витрат, при великих ‒ чинник часу, при середніх ‒ необхідне 
оптимальне поєднання цих чинників. Зроблені багатоваріантне та нелінійне 
узагальнення транспортної задачі за критерієм максимуму інтенсивності 
прибутку, обговорені алгоритми їх розв'язання. 

 Побудовані також економіко-математичні моделі оптимального 
вибору порту, які дозволяють порту успішніше конкурувати на ринку портових 
послуг, підлаштовуючись під кожного вантажовласника, забезпечуючи 
максимум його критеріального показника ‒ інтенсивності прибутку ‒ за 
рахунок оптимізації співвідношення портових витрат і тривалості портового 
обслуговування в кожному конкретному випадку. Вантажовласник же може 
зупиняти свій вибір на різних портах залежно від виду вантажу, очікуваного 
доходу від його реалізації, вигідності сполучення пропонованих конкретних 
характеристик портових послуг.  

Аналітично встановлені також оптимальні (за критерієм максимуму 
інтенсивності прибутку) параметри взаємодії вантажовласника з морським 
портом і судновласником. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Актуальним завданням для кожного підприємства є забезпечення органів 

управління оперативною  та повною обліково-економічною інформацією щодо 
всіх аспектів діяльності. Одним з шляхів його вирішення є використання 
інформаційних систем та технологій, адаптованих відповідно до потреб 
підприємства. Таким чином, інформаційне забезпечення можна розглядати і як 
процес забезпечення інформацією, і як сукупність форм документів, 
нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм 
існування інформації, яка використовується в інформаційній системі у процесі 
її функціонування [1, с. 21]. Вимоги до структури і функціоналу 
інформаційного забезпечення діяльності підприємств в цілому є подібними, 
проте можуть мати деякі характерні особливості, обумовлені специфікою 
діяльності підприємства. Основними принципами інформаційного забезпечення 
різних аспектів діяльності підприємства з позицій системного підходу є: 
достовірність, точність, актуальність, доступність, зручність, чіткість, повнота, 
порівняльність, доцільність, ефективність, незаангажованість [2, с. 262]. 

Досліджуване підприємство «Шепетівський ремонтний завод» є 
підприємством оборонної галузі і знаходиться в управлінні Державного 
концерну «Укроборонпром». Основними напрямами діяльності є здійснення 
ремонтів і технічного обслуговування військових виробів та обладнання; 
виробництво зброї, боєприпасів та військових транспортних засобів; 
установлення, монтаж та демонтаж устаткування. Підприємство працює на 
виконання як державного військового замовлення, так і надає послуги іншим 
контрагентам. На підприємстві впроваджена чітка видова система 
спеціалізації, відповідно до якої кожен цех орієнтований на виконання певних 
робіт. Це, з одного боку, сприяє швидкості та якості виконання робіт, а з 
іншого – потребує узгодження та планування міжцехової взаємодії як при 
виконанні державного замовлення, так і при наданні послуг за цивільними 
контрактами. З урахуванням цих особливостей інформаційне забезпечення 
бізнес-процесів операційної діяльності досліджуваного підприємства доцільно 
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організувати за процесним підходом, що передбачає врахування алгоритмів та 
технології їх здійснення. 

В результаті дослідження бізнес-процесів діяльності підприємства 
виділено і проаналізовано основні, додаткові та управлінські бізнес-процеси. 
Основні бізнес-процеси направлені на ефективне опрацювання замовлень ДК 
«Укроборонпром» та інших замовників і включають процеси виробництва 
(виготовлення нестандартного технологічного обладнання, інших приладів і 
обладнання, розробку нових артилерійських систем) та ремонту військової 
техніки і зброї (бізнес-процес ремонту ракетно-артилерійського озброєння та 
бізнес-процес технічного обслуговування і ремонту базових шасі). Допоміжні 
та управлінські бізнес-процеси зорієнтовані на задоволення потреб самого 
підприємства, а не його клієнтів, і направлені на забезпечення роботи 
основних підрозділів.  Так до складу допоміжних бізнес-процесів включено  
забезпечення діяльності офісу, облікову діяльність, юридичне забезпечення, 
ІТ-забезпечення і зв’язок, управління якістю, до управлінських – управління 
персоналом, просування власних товарів та послуг, внутрішній контроль, 
планово-економічне забезпечення. 

Використовуючи методики SADT (Structured Analysis and Design 
Technique) та DFD (Data Flow Diagrams), проведено моделювання бізнес-
процесу ремонту ракетно-артилерійського озброєння. Встановлено, що 
досліджуваний бізнес-процес складається з чотирьох основних етапів: 
«Дефектація виробу», «Узгодження умов та заключення договору», «Ремонт» 
та «Випробування та відпуск виробу». На першому етапі реєструється 
замовлення на ремонт, відбувається прийом виробу та проводиться його 
дефектація. Відповідно виділено такі підпроцеси: «Реєстрація замовлення», 
«Узгодження умов проведення дефектації виробу», «Прийняття виробу та 
направлення до спеціалізованого цеху», «Визначення дефектів». На другому 
етапі узгоджуються умови виконання робіт та підписується договір. Цей етап 
складається з таких підпроцесів: «Складання калькуляцій», «Узгодження умов 
виконання робіт», «Підписання договору» та «Формування наряду на 
виконання робіт». Третій етап – безпосередньо проведення ремонтних робіт – 
включає підпроцеси: «Формування переліку необхідних матеріалів та 
запчастин», «Формування замовлень на матеріали», «Виробництво запчастин і 
матеріалів», «Оприбуткування запчастин і матеріалів» та «Ремонт виробу». 
Заключним етапом є проведення випробовування відремонтованого виробу, 
його комплектація та відвантаження (відповідно підпроцеси: «Випробовування 
виробу», «Комплектація і підготовка технічної документації», «Підготовка до 
відвантаження», «Передача та відвантаження виробу». Описаний алгоритм 
покладено в основу інформаційної системи (ІС) обліку досліджуваного бізнес-
процесу, сконфігурованої в середовищі «1С:Підприємство 8.3». 

Функціональні можливості розробленої ІС включають:  
˗ формування довідників; 
˗ оформлення замовлень клієнтів; 
˗ облік придбання запчастин і матеріалів;  



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. 
зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

27 

˗ облік власного виробництва (виготовлення запчастин і матеріалів); 
˗ облік надання послуг; 
˗ контроль за зберіганням та списанням запчастин і матеріалів; 
˗ облік розрахунків (оплат); 
˗ формування звітів про проведені операції. 
Усі елементи системи розміщені в чотирьох створених розділах програми: 

«Нормативно-довідкова інформація», «Послуги», «Закупівлі» та «Фінанси і 
звітність». Розділ «Нормативно-довідкова інформація» об’єднує 13 довідників, 
які створені з метою внесення та зберігання статичних даних, що 
використовуватимуться в інших об’єктах конфігурації ІС. Процес ремонту 
ракетно-артилерійського озброєння (розділ «Послуги») описують такі 
документи: «Замовлення клієнта», «Дефектаційна відомість», «Надання 
послуг» та «Акт випробувань». Для обліку процесів закупівлі (розділ 
«Закупівлі») розроблено два документи – «Замовлення постачальнику» та 
«Надходження товарів і послуг». Оскільки підприємство також виготовляє 
власні комплектуючі, які використовує при надані послуг, в ІС створено 
документи «Замовлення на виробництво» та «Прихідна накладна на склад». 
Розрахункові операції на підприємстві здійснюються виключно у безготівковій 
формі. Для їх обліку розроблено документи «Списання безготівкових грошових 
коштів» та «Надходження безготівкових грошових коштів» (розділ «Фінанси і 
звітність»). У цьому ж розділі містяться зведені звіти: «Взаєморозрахунки з 
контрагентами», «Закупки деталей», «Залишки товарів на складах», «Надані 
послуги»,  «Надані послуги по майстрах», які можна налаштувати за 
параметрами відповідних субконто. 

Додаткову статистичну обробку інформації щодо виконання бізнес-
процесу ремонту ракетно-артилерійського озброєння проведено засобами мови 
програмування R. Зокрема, здійснено аналіз виконаних робіт за контрагентами, 
який дозволяє визначити, які види ремонтних робіт замовляв кожен контрагент 
і скільки разів. Також проведено аналіз кількості отриманих і виконаних 
замовлень за клієнтами і цехами підприємства, кількості наданих послуг 
загалом підприємством і цехами, що дозволило визначити, які замовники 
найчастіше скористались послугами підприємства з ремонту озброєння, 
найбільш часто виконувані ремонтні роботи, завантаженість цехів.  

Розроблена конфігурація інформаційної системи та проведений аналіз у 
середовищі R дозволяють не лише фіксувати всі операції досліджуваного 
бізнес-процесу, а й формувати та візуалізувати аналітичну інформацію за 
обраними параметрами, що сприяє задоволенню інформаційних потреб 
управління. Отримані результати можуть бути використані при прийнятті 
управлінських рішень, зокрема при плануванні змінності роботи підприємства 
та завантаженості виробничих потужностей, а використана методика – і для 
інших напрямів аналізу. 
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АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ АСОРТИМЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ 

 
В умовах ринкової економіки конкуренція загострюється, і 

підприємствам доводиться шукати різні способи негайного пристосування до 
нових умов і вимог ринку. В умовах конкуренції, що загострюється 
прибутковість підприємства та його положення на ринку, часто залежить від 
його асортиментної політики, її спрямованості на споживача і від здатності 
асортименту товарів підприємства адекватно відповідати споживчому попиту. 

Метою даної роботи є аналіз методів та підходів до оптимізації 
асортименту продукції підприємства. 

Матеріали та методи. Різні аспекти проблеми формування асортиментної 
політики та її оптимізації були розглянуті, зокрема, в роботах таких зарубіжних 
та вітчизняних науковців, як А. Акофф, І. Ансофф, Б. Берман, Є. Діденко, Е. 
Дихтль, П. Друкер, В. Зотов, С. Ілляшенко, Дж. Еванс, Д. Едкок, В. Кардащ, В. 
Книш, Ф. Котлер, Н. Кубишина, А. Міщенко, Н. Нестерович, В. Новожилов, М. 
Портер, М. Салліван, Г. Сухадольский, О. Уільямсон, Ф. Хайек, Х. Хершген, 
В. Щербаков та ін. 

Результати та обговорення. Асортиментна політика підприємства 
формується з урахуванням фінансових можливостей, і тут особливу увагу 
необхідно приділити структурі та частоті оновлення асортименту, тому що від 
цього безпосередньо залежить зростання товарообігу і швидкість реалізації 
продукції. Мета асортиментної політики полягає в формуванні оптимального, 
повного і раціонального асортименту в залежності від потреб ринку і 
стратегічних цілей підприємства [4]. 
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У сучасній економічній літературі немає єдності у визначенні поняття 
асортиментна політика. Дане поняття розглядається в різних аспектах. 
Найчастіше асортиментна політика характеризується як система поглядів і 
заходів щодо розвитку (планування, оптимізації, управління) асортименту [3]. 

Добре продумана асортиментна політика дозволяє оптимізувати процес 
оновлення асортименту продукції підприємства та служить для керівництва 
свого роду вектором стратегії розвитку. Як свідчить світовий досвід, лідерство 
в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в 
асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально 
ефективно нею управляти. Тому аналіз та оптимізація асортименту є важливим 
для забезпечення прибутковості підприємства. 

Велику роль в розробці грамотної асортиментної політики підприємства 
відіграють методи аналізу. На даний час існує досить багато способів аналізу 
асортименту (більше 20-ти). Загальноприйнятої методики обґрунтування 
оптимального асортименту промислового підприємства не існує [1]. 

На практиці, зокрема, використовують наступні найпоширеніші 
методики: ABC та XYZ аналізи, їх комбінування; побудова BCG матриці, 
матриці General Electric; метод Дібба-Сімкіна, матриця «Маркон»; CVP-аналіз; 
ТОС (Theory of Constraints, теорія обмежень) та інші. 

Кожен з методів дозволяє уточнити і оптимізувати асортимент, ці методи 
не перетинаються, вони доповнюють один одного, дозволяючи сформувати 
асортимент, більш затребуваний споживачем. Тому для проведення грамотного 
аналізу асортиментної політики методики, розроблені вченими, потрібно 
поєднувати, адаптуючи до діяльності конкретного підприємства. Результати 
аналізу, отримані за різними методами, порівнюються між собою і на підставі 
отриманої інформації розробляються пропозиції щодо оптимізації 
асортиментної політики [5]. 

Великі та середні промислові підприємства мають нині доволі широкий 
асортимент продукції, що випускається, це певною мірою поскладнює швидкий 
аналіз асортименту підприємства.  За умовами сучасного ринку виникає 
потреба в розробці рішень, що дозволяють проводити аналіз такого типу даних 
у режимі реального або майже реального часу. Тому розширений аналіз даних 
та використання методів інтелектуального аналізу даних – це рішення, що 
дають змогу почати нову еру в оперативному управлінні асортиментної 
політики.  

На поточний момент інтелектуальний аналіз даних представляє велику 
цінність для керівників та аналітиків підприємств в їх щоденній діяльності. 
Інтелектуальний аналіз соціально-економічних даних дозволяє вирішувати 
багато актуальних задач. 

На нашу думку, аналіз та оптимізацію асортименту підприємства варто 
проводити комплексно з використанням декількох методів, серед яких мають 
бути й методи інтелектуального аналізу даних, зокрема методи кластерного 
аналізу. Основна мета кластерного аналізу – виділити в початкових 
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багатомірних даних такі однорідні підмножини, щоб об'єкти всередині груп 
були схожі один на одного, а об'єкти з різних груп – не схожі [2]. 

Використання кластерного аналізу дозволяє спростити подальшу обробку 
даних: кожний кластер аналізується окремо. Тому, на початковому етапі 
аналізу асортименту продукції підприємства ми пропонуємо застосувати 
кластерний аналіз структури асортименту, який дозволить поділити продукцію 
на певні групи, які будуть сформовані за спільними ознаками. Така 
класифікація дозволить  в подальшому  визначити методи для здійснення 
аналізу кожної окремої групи. 

Висновок. Забезпечення та підтримка необхідного рівня 
конкурентоспроможності підприємства може бути досягнуто лише при 
належному аналізі та управлінні асортиментною політикою. Отже, задача 
формування оптимального асортименту актуальна для підприємств в сучасних 
умовах конкуренції. Необхідним елементом дослідження асортименту є 
визначення методів його аналізу та оптимізації. Для проведення повноцінного 
аналізу асортименту необхідно поєднувати декілька відомих і універсальних 
методів, адаптуючи їх до особливостей конкретного підприємства. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КУРСУ  

BITCOIN НА ОСНОВІ КАУЗАЛЬНИХ ТЕСТІВ 
 

На сьогоднішній день швидкий розвиток ІТ та комп'ютеризація не тільки 
впливає на автоматизацію нашого повсякденного життя, але й вносить значні 
корективи в економіку країни, змінюючи її компоненти. Ось чому 
криптовалюти все більше закріплюють свої позиції на валютному ринку. 

Функціонування криптовалюти є актуальним питанням не лише на 
національному, але й на міжнародному рівні [1]. Постійний моніторинг та 
прогнозування криптовалюти допомагають вчасно реагувати на фінансові 
зміни, а також використовувати їх у власних цілях. Проте, враховуючий 
високий ступінь волатильності курсу криптовалют, питання їх прогнозування є 
досі актуальним. Незважаючи на великий обсяг досліджень на цю тематику, 
основною метою дослідників усе ще залишається визначення системи критеріїв 
та показників, котрі впливають на курс криптовалюти. 

Таким чином, у рамках цієї роботи пропонується вибрати наступні 
ключові показники та дослідити їх вплив на курс криптовалют (на прикладі 
біткойна): 

1) курс долара; 
2) ціна на нафту. Нафта має зворотну кореляцію до криптовалюти. Так, 

будь-яке велике рішення ОПЕК, напруженість навколо Ірану - все це здатне 
зрушити курс нафти в один бік, а курс біткоїну - в інший; 

3) MSCI World - це зважений індекс, призначений для вимірювання 
ефективності ринку на рівні акціонерних товариств у всьому світі; 

4) S&P 500 - фондовий індекс, який включає 500 акціонерних товариств 
США з найбільшою капіталізацією; 

5) індекс волатильності CBOE (VIX) - показник очікувань волатильності 
ринку. Значення VIX - це узагальнене припущення, засноване на ціні премій, 
яку інвестори готові платити за право купівлі чи продажу опціону на S&P 500 
[2]; 

6) курс NVIDIA Corporation (NVDA) - американська компанія, один з 
найбільших розробників графічних прискорювачів та процесорів. Курс цієї 
компанії важливий для досліджень, тому що сам процес видобутку 
енергоємний і вимагає потужних графічних процесорів, які й виготовляє ця 
компанія; 

7) статистика пошуку Google. Використовуючи статистику Google Trends 
для ключових слів, ми маємо можливість виразити зацікавленість споживачів 
до цієї теми в кількісних категоріях. 
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З метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між виділеними 
індикаторами та курсом криптовалюти пропонується застосувати тест 
Гренджера. [3]. Ідея тесту полягає в тому, що значення часового ряду x, являє 
собою причину зміни часового ряду y. Таким чином, провівши даний тест, ми 
можемо виділити ті індикатори, зміна яких є причиною зміни курсу 
криптовалюти. 

Так, результат тесту показав, що найбільш значущими показниками для 
побудови моделі для біткоїна є Google Trend, Brent та NVDA. Саме ці 
показники надалі використовувалися при побудові авторегресійної моделі. 

Заключним етапом дослідження є розрахунок авторегресійної моделі та 
надання прогнозу курсу біткоїна на майбутні періоди. Авторегресійні моделі 
широко використовуються для прогнозування стаціонарних та нестаціонарних 
рядів [4]. Побудова моделі такого типу пояснюється тим, що, на наш погляд, 
вартість криптовалюти в попередні періоди може впливати на її поточну 
вартість. Тобто, враховуючи, що t - значення вибраних показників, ми можемо 
передбачити значення курсу криптовалюти за період t + n, де n визначається за 
порядком авторегресивної моделі. Концептуальна модель прогнозування 
наведена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Концептуальна модель прогнозування курсу Bitcoin 

 
Таким чином, загальне рівняння регресії для побудованої моделі має 

наступний вигляд: 
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Для візуалізації результатів було побудовано графік на основі фактичних 

значень курсу криптовалюти та тих, що отримали в результаті прогнозування. 
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Рис. 2. Актуальні та прогнозні значення курсу біткоїна 

 
Результати прогнозування, а також їх порівняння з актуальними 

значеннями, представлено в таблиці 1. 
Таблиця 1  

Прогнозні значення на основі ARDL-моделі 
Дата  Актуальне значення  Значення прогнозу 

02.12.2019р.  7350,3  7422,779 

03.12.2019р.  7336  7352,568 

04.12.2019р.  7238,2  7346,269 

05.12.2019р.  7440  7232,943 

06.12.2019р.  7588,3  7448,436 

 
Оскільки для побудованої моделі коефіцієнт детермінації становить 0,928 

що свідчить про високу якість моделі, а, як наслідок, і адекватність 
реалізованого алгоритму. 

 Таким чином, розрахована модель може бути використана для 
порівняння різних криптовалют, прогнозування обмінних курсів на майбутні 
періоди, щоб прийняти правильне рішення щодо купівлі-продажу та інвестицій 
у певну криптовалюту. 
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КЛАСТЕР – ОСНОВА ОБГРУНТУВАННЯ  

ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МІСТА МИКОЛАЄВА 
 
У сучасних умовах децентралізації, посилюється актуальність 

покращення соціально-економічної сфери кожного регіону. Процеси 
кластеризації здатні активізувати розвиток регіональної економіки, особливо 
якщо вони узгоджені зі стратегією, розробленою за участю місцевих органів 
влади, наукових установ та суспільства в цілому. 

Для проведення кластеризації вибрано один із найбільш ефективних 
методів-метод Варда, який відрізняється від усіх інших застосовуванням 
методів дисперсійного аналізу для оцінки відстаней між кластерами. Метод 
Варда ґрунтується на внутрішньо-груповій сумі квадратів відхилень, яка є 
сумою квадратів відстаней між кожним об’єктом і середнім значенням у 
кластері, де розміщений цей об’єкт. При цьому на кожному кроці об’єднуються 
такі два кластери, які спричиняють найменше зростання внутрішньо-групової 
суми квадратів. Цей метод спрямований на об’єднання найближчих кластерів. 

Результати кластеризації представляємо у вигляді дендрограми.  

 
Рисунок 1 Дендрограма за 2008-2017 рр. для економічних показників 

Джерело: побудовано на основі проведеного кластерного аналізу автором 
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Дендрограма наочно зображує близькість окремих об’єктів, кластерів і в 

графічному вигляді показує послідовність їх об’єднання. Дендрограму іноді 
називають деревоподібною схемою, деревом об’єднання кластерів. На рис. 1 
наочно представлено три кластери. У перший кластер увійшли 2008 - 2011 рр. 
Другий кластер об’єднав 2012-2013 рр. У третій кластер увійшли 2014-2017 рр. 

Дендрограма показала, що фінансовий результат має від’ємне значення 
у третьому кластері – 2792949,8 тис. грн. Обсяг промислової реалізованої 
продукції набув максимального значення за 4 роки третього кластера-31842,5 
грн. Найбільший експорт та імпорт товарів спостерігався за 2 роки другого 
кластера і склав відповідно 2164456,3 та 657138,2 тис. дол. США. Експорт та 
імпорт послуг також був найбільшим у другому кластері і склав відповідно 
423204,3 та 75378,1 тис. дол. США. 

Отже, ідея формування кластерів не нова, але в сучасних умовах 
розвитку місцевого самоврядування та ведення бізнесу, стає ти інструментом, 
що дозволить активізувати соціально-економічні процеси національного та 
регіонального розвитку. за допомогою кластерного аналізу ми можемо 
простежити тенденцію до зростання (спадання) економічних показників. Так, 
проведене дослідження показує, що всі економічні показники знизились до 
третього кластера, тобто економічний сферу м. Миколаєва потрібно більше 
розвивати та шукати нові шляхи подальшого розвитку міста. 
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ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ МЕТОДАМИ 
МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 
 «Високий рівень» підходу до оцінки кредитного ризику, вперше згаданий 

в стандартах Базеля II, діє на основі внутрішніх рейтингів позичальників (IRB-
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підхід). У загальних рисах IRB-підхід є підходом до оцінки кредитних ризиків 
банків на основі використання внутрішніх рейтингів позичальників, тобто 
рейтингів, які встановлюють самі банки. 

У нашому розпорядженні був готовий кредитний рейтинг, за яким банк 
видавав кредити малим та середнім підприємствам. Банк оцінював 
платоспроможність позичальників від ААА (найкраща оцінка) до С (найгірша). 

Метою дослідження було мінімізувати кредитні ризики банку. Робота з 
дослідження даних проводилася за наступними етапами: 1) розрахунок та 
оцінка дискримінаційної сили моделі (discriminatory power); 2) моделювання 
наявних даних для подальшого прогнозування статусу майбутнього 
позичальника; 3) оцінка якості побудованої моделі; 4) глибокий аналіз даних та 
виключення аномалій для покращення якості моделі. 

Результати виконання цих етапів дослідження були опубліковані раніше 
[1].  

Наступним етапом дослідження були такі кроки: усунення 
незбалансованості даних, тобто нерівномірності розподілу класів у вибірці 
завдяки застосуванню алгоритму SMOTE, який штучно генерує нові дані класу 
меншин, використовуючи метод найближчих сусідів для цих випадків.  

У якості інструменту для аналізу та моделювання даних була використана 
мова програмування Python. 

Під час візуального аналізу наявних даних було виявлено 
незбалансованість класів «дефолт» та «не дефолт» у відношенні 79:21, а після 
позбавлення даних від аномалій, 95:5 (див рис. 1). 

  
Рис. 1. Кількість дефолтів та не дефолтів до чистки даних (зліва) та після (справа) 
 
Як видно з гістограм, нерівність класів стала більшою, тому пропонуємо 

застосувати алгоритми для усунення цього дисбалансу. 
Існує два методи, які широко використовуються до обробки 

незбалансованих вибірок: SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique) – 
технологія передискретизації синтезованих меншин, який ще називається 
«оверсемплінг» та Near Miss Algorithm «андерсемплінг», який передбачає 
обернений алгоритм, тобто зменшення кількості спостережень у класі 
більшості.  

Алгоритм SMOTE об’єднує нові меншини з існуючими, генеруючі нові 
дані методом лінійної інтерполяції для класу меншин. Таким чином, нові 
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спостереження створюються шляхом випадкового вибору одного чи декількох 
k-найближчих сусідів для кожного прикладу у класі меншин. 

Near Miss Algorithm «андерсемплінг» спрямований на збалансування 
розподілу класів шляхом випадкового усунення спостережень у класі 
більшості. У випадку, коли у двох класів приклади дуже близькі один до 
одного, видаляються екземпляри класу більшості, щоб збільшити «пробіли» 
між двома класами, що допомагає процесу класифікації [2]. 

У дослідженні було використано обидва алгоритми для перевірки їх 
ефективності та якості на побудованих логістичних моделях. Головною метою 
застосування алгоритмів, які дозволяють збалансувати класи, було 
підтвердження або спростування гіпотези про перенавчання побудованої 
(покращеної) моделі.  

Отже, було використано обидва алгоритми. Вибірка (сформована після 
чистки даних) з 7115 спостережень (клас «дефолт» – 317, «не дефолт» – 6798, 
тренувальних даних – 5692) була збалансована наступним чином (табл. 1): 

Табл.1. 
Результати застосування алгоритмів на тренувальній вибірці 

 

Клас 

  Алгоритм 0 1 

Перед   5433 259 

Після 
SMOTE 5433 5433 

Near Miss Algorithm  259 259 
 

Після чого було побудовано на тестовій вибірці нові моделі логістичної 
регресії з використанням рівного відношення класів 50:50 у тренувальній 
вибірці. Оцінка якості моделей мала такі результати (табл. 2): 

Табл. 2. 
Порівняння якості моделей, отриманих на різних етапах дослідження 

 
  Покращена модель SMOTE Near Miss Algorithm 

Accuracy 0,9910 0,9824 0,9887 

Sensitivity 0,9959 0,9816 0,9923 

Specificity 0,8902 0,9828 0,9027 
Основне питання, яке виникає під час оцінки якості моделі за 

розглянутими показниками: який показник має найбільше значення та 
задовольняє поставленому завданню – мінімізувати кредитні ризики банку? 
Вважаємо, що показник Specificity (Специфічність) — частка істинно 
негативних випадків, які були правильно ідентифіковані моделлю — є 
найвагомішим [3]. Тобто, якщо ми помилково відхилимо не дефолтного 
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клієнта, втрати банку значно менші порівняно з наданням позики дефолтному 
клієнту.  

Показник Specificity після збалансування даних методом SMOTE 
становить 0,98. Це означає, що модель може прогнозувати 98% «дефолтів» 
правильно. Порівняно з покращеною моделлю, яка описана у публікації [1], 
показник є значно вищим (значення збільшилось від 0,8902 до 0,9828). 
Використання алгоритму Near Miss Algorithm показало значення цього 
показника нижчим (0,9027). 

Отже, запропоновані алгоритми (SMOTE, Near Miss Algorithm), 
застосовані до моделювання та оцінювання кредитного ризику є ефективними, 
а метод SMOTE показав вищу точність порівняно з Near Miss Algorithm. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 

В останні роки громадський транспорт став привабливішим, як 
альтернатива приватному транспорту, через збільшення перевантаженості у 
великих міських районах та підвищення цін на пальне, а це зумовлює 
здійснювати оптимізацію управління транспортними потоками. 

Питання управління транспортними потоками є надзвичайно важливим 
для українських транспортних підприємств. Це пов’язано зі скороченням 
міжнародних пасажирських перевезень, які є систематичними і вимагають 
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повноцінного аналізу, використовуючи наукові методи та включаючи процес 
моделювання. 

Оскільки перевантаженість транспортних потоків у великих міських 
районах продовжує набувати широких масштабів, а ціни на паливо зростають, в 
останні роки більшої привабливості набуває використання громадського 
транспорту як альтернативи приватному. 

Питання оптимізації транспортних потоків є надзвичайно актуальним для 
транспортної галузі України явищем, яке набуває системного характеру і 
потребує проведення аналізу, використовуючи наукові методи, зокрема, методи 
моделювання процесів. 

Моделювання транспортних потоків є ефективним засобом 
вдосконалення та оптимізації транспортних систем та підвищення якості 
транспортного обслуговування. З теоретичного та практичного погляду ідея 
моделювання транспортних потоків пасажирів і вантажів настільки актуальна, 
що цьому питанню присвячена величезна кількість публікацій у світовій та 
вітчизняній літературі. 

Модель у цьому дослідженні побудована з врахуванням функції дефіциту 
та витрат, які виникають у діяльності фірми з міжнародних пасажирських 
перевезень “East West Eurolines”. Цільова функція моделі включає 
експлуатаційні витрати, що супроводжують поїздку, та репутаційні втрати, які 
були враховані у функції дефіциту. Підхід врахування існуючого дефіциту 
транспортних засобів використовується для здійснення змін у графіках 
подорожей, зупинках, які здійснюють водії під час виконання рейсу, та 
мінімізації розміру транспортного парку. 

Для практичної реалізації результатів дослідження ця методологія 
застосована до компанії міжнародних пасажирських перевезень. Було знайдено 
оптимальне поєднання всіх доступних ресурсів, необхідних для поїздки, з 
мінімізацією всіх можливих втрат. 

Завданням даного дослідження виступає мінімізація розміру парку і 
скорочення часу очікування пасажирів у діяльності транспортної компанії з 
пасажирських перевезень. Підхід до оптимізації полягає у використанні функції 
дефіциту, яка застосовується для реалізації зміни графіків відправлення (SDT) і 
зупинок (DH), щоб мінімізувати розмір парку. Введена функція оптимізації, 
розроблена Фулкерсоном Д. (1962) [2] і Седером А. (2016) [1], мінімізує як 
експлуатаційні витрати транспортного засобу, так і вартість очікування 
пасажира і має вигляд DF=F(k, t, S), де k – кількість пасажирів, t – фактичний 
час відправлення/прибуття транспортного засобу, S – графік подорожей 
транспортних засобів. Процес оптимізації досліджуємо на основі статистичних 
даних діяльності транспортної компанії з міжнародних пасажирських 
перевезень “East West Eurolines”.  

Модель мінімізації експлуатаційних витрат перевізника включає цільову 
функцію (1) та обмеження (2)-(6). 
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У формулі (1) 
k
pd  виражає кількість пасажирів на станції k , Cm  – 

експлуатаційні витрати на транспортний засіб в розрахунку на один кілометр; 
k
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 – ваговий коефіцієнт очікування, wr  – вартість очікування пасажиром на 

транспортний засіб на рейсі r. 
Перша група обмежень (формули (2)-(3)) – це обмеження відправлень 

парку: 
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виражають  нижню (верхню) межу частоти відправлення для даного маршруту 
r. Ця група обмежень гарантує, що для даного маршруту буде обраний тільки 
один транспортний засіб та один транспортний засіб здійснює тільки один 
маршрут [4]. 

Друге обмеження (формула (4)) – це обмеження транспортного засобу 
(тобто обмеження DF):  

],[ є t D(k), t)d(k, TT 21
 ,      (4) 

де d(k, t)  – це значення кількості відправлень зі станції k  мінус кількість 
транспортних засобів, які знаходились на станції до часу t  (включаючи t ), яке 
визначається r

mx ; ΤΤ 21
,  – це проміжок часу, що досліджується. Таким чином, 

ліва частина рівняння (4) є значенням DF на станції в момент часу t . Ця група 
обмежень обмежує розподіл транспортних засобів і гарантує, що кількість 
транспортних засобів, що використовуються на даній станції k  до часу t  
(включаючи), буде менше або дорівнювати кількості транспортних засобів, 
призначених станції. 

Третє обмеження (формула (5)) – це обмеження ресурсу (тобто 
обмеження розміру парку): 

N
K 


k

D(k) ,      (5) 

де N – загальний розмір парку, який є фіксованим і відомим. Ця група 
обмежень гарантує, що загальна кількість транспортних засобів, призначених 
всім станціям, не повинна перевищувати максимально необхідний розмір 
парку [3]. 

На основі DF диспетчер регулює час відправлення і скорочує час 
очікування пасажира, щоб поліпшити якість обслуговування. Загальний час 
очікування виражається як добуток кількості пасажирів, що очікують на 
транспортний засіб і часу очікування, а саме: 

1  Rr Pp

k

pa       (6) 

Обмеження (6) вказує на те, що загальна вага очікування пасажира 
дорівнює 1 [2]. 
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До SDT і процесів оптимізації розмір парку становив 16 одиниць 
автобусів, а значення цільової функції становило 166,65 тис. грн. З огляду на 
вартість очікування пасажира, час відправлення деяких автобусів коригується, і 
включається один додатковий транспортний засіб. Розмір парку зменшується 
до 11 одиниць, а значення цільової функції складає 124,98 тис. грн., що 
дозволило заощадити 25,0%. 

Планування мережевої взаємодії між регіональними автобусами можна 
розділити на два типи: міжстанційне планування і внутрішньо станційне 
планування [2]. Щоб оптимізувати перехресне планування, деякі напрямки руху 
можуть бути включені в розклад на основі функції дефіциту, і може бути 
сформульований більш науковий алгоритм планування. Здійснюється 
включення в розклад додаткового пасажирського автобуса, який здійснює рейс 
між двома найпопулярнішими станціями. Його впровадження може ефективно 
поліпшити використання діючих транспортних засобів. Коригуються 
відправлення з часом простою і “порожньою” відстанню перевезення, який 
дорівнює нулю. Однак надійність транспортного засобу може бути знижена. 
Тому для того, щоб забезпечити плавний перехід між діючими транспортними 
засобами, шлях і час повинні бути повністю враховані перед визначенням 
розкладу руху автобусів. 

Оптимізаційний підхід до управління транспортними мережами розглядає 
їх організацію як єдину систему взаємопов’язаних процесів. У сукупність цих 
процесів входить і розвиток самого підприємства. Професійне застосування 
підходу може значно підвищити прозорість структури організації, яка 
дозволить оперативно реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на 
підприємстві; дозволить виокремити зони відповідальності, що зобов’яже 
постачальника надавати тільки якісні ресурси, а як наслідок – для замовника 
одержати якісну послугу, що суттєво вплине на бажання виробника 
реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. 

Таким чином вдалось знайти оптимальне поєднання всіх доступних 
ресурсів, необхідних для реалізації рейсу, з врахуванням мінімізації всіх 
можливих втрат. 
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КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ 
 
Зростаючий попит на аудиторські послуги, вихід на український ринок 

міжнародних аудиторських фірм і їх подальша агресивна стратегія загострюють 
конкурентне протистояння як серед вітчизняних аудиторських фірм, так і між 
українськими і міжнародними суб`єктами аудиторської діяльності. А це, в свою 
чергу, потребує від управлінського персоналу активної, детальної розробки 
ефективних механізмів, що забезпечують конкурентоспроможність 
аудиторських фірм.  

Слід зазначити, що аудиторські фірми не можуть досягти переваг над 
конкурентами за технічними, дизайнерськими, комерційними або іншими 
характеристиками товару через особливості аудиторської послуги. Через ці ж 
причини вони не можуть посилити конкурентну позицію на основі організації 
перед- або післяпродажного сервісу. Очевидно, що в такому разі складові 
конкурентоспроможності аудиторських фірм потребують окремого вивчення, і 
завдання виявлення властивостей, що формують конкурентні переваги, які 
забезпечують конкурентоспроможність аудиторських фірм, потребує свого 
специфічного вирішення. Необхідність теоретичного обґрунтування й розробки 
практичних рекомендацій щодо формування конкурентних переваг 
аудиторських фірм зумовила вибір теми дослідження  та його актуальність. 

Метою дослідження є розробка моделей оцінки та аналізу 
конкурентоспроможності компанії, які на підставі методів експертного, 
багатовимірного аналізу, економетричного моделювання, дозволяють 
підвищити обґрунтованість оцінки рівня конкурентоспроможності 
аудиторських фірм, визначити фактори, що роблять домінуючий вплив на 
рівень конкурентоспроможності підприємства, сформувати рекомендації щодо 
забезпечення високого рівня конкурентоспроможності аудиторської компанії. 

Розроблений комплекс моделей включає: модель формування 
діагностичного простору ознак (М1); модель комплексної оцінки рівня 
конкурентоспроможності (М2); моделі класифікації компаній за рівнем 
конкурентоспроможності (М3); моделі прогнозування рівня 
конкурентоспроможності підприємства (М4); модель діагностики і вибору 
стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства (М5). 

Для побудови моделі формування діагностичного простору ознак (М1) 
використовувались методи експертних оцінок і метод головних компонент. 
Процедура експертного опитування здійснювалась за наступним алгоритмом: 
формування питань експертизи; формування групи експертів; формування 
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правил обробки думок експертів; статистична обробка експертних оцінок і 
визначення ступеня узгодженості думок експертів. Для обробки результатів 
експертного оцінювання використовувався метод ранжування, метод попарних 
порівнянь. Оцінка узгодженості думок експертів здійснювалась на підставі 
статистики Фрідмана, коефіцієнту конкордації (Клебанова, Курзенев, Наумов & 
Гурьянова, 2012).  

Застосування методу головних компонент дозволило виділити систему 
узагальнених факторів, провести аналіз розподілу факторних навантажень, 
визначити значущість впливу окремих факторів на рівень 
конкурентоспроможності аудиторських компаній.  Алгоритм   методу  головних 
компонент передбачає: визначення матриці парних кореляцій, знаходження 
власних чисел і векторів, матриці факторного відображення, оцінювання 
інформативності і інтерпретацію головних компонент, знаходження рівнянь 
головних компонент, дослідження динаміки значень узагальнюючих факторів 
(Клебанова та ін., 2018).  

Побудова моделі М2 здійснювалась за допомогою методів рейтингового 
оцінювання  . Найчастіше інтегральна оцінка визначається як середня 
арифметична стандартизованих значень ознак . Конструювання інтегральної 
оцінки передбачає такі кроки: формування інформаційного простору ознак; 
вибір способу стандартизації показників; обґрунтування функції вагових 
коефіцієнтів; визначення процедури агрегування показників (Тарнавська, 2008; 
Вітлінський, 2013). 

Для розробки моделі М3 використовувались методи кластерного аналізу 
(МКА). МКА можна розділити на групи: ієрархічні (до даної групи відносяться 
методи найближчого сусіда, далекого сусіда, середнього зв’язку, центроїдний, 
медіанного зв’язку); ітеративні (метод К-середніх, метод дендритів, метод 
куль); факторні методи; методи  згущень; методи, засновані на теорії графів. 
Кожна з груп включає безліч підходів і алгоритмів. Для реалізації моделі 
класифікації в роботі використано метод «k – середніх». Його доцільно 
використовувати, коли дослідник має попереднє уявлення про кількість 
кластерів. Вибір методу обумовлений наступними його перевагами: простотою, 
гнучкістю, швидкою збіжністю (Клебанова та ін., 2018).  

Побудова моделі М4 здійснювалась за допомогою методів 
економетричного аналізу, зокрема, методів аналізу панельних даних (Гур’янова 
та ін., 2016). Розглядались наступні види моделей панельних даних: звичайна 
модель; модель з фіксованим ефектом (fixed effect model). Вибір специфікації 
моделі здійснювався на підставі F-тесту. Результати прогнозування, які 
отримані за допомогою моделі панельних даних, порівнювались з результатами 
динамічного кластерного аналізу та рейтингування.  

На заключному етапі дослідження для  розробки стратегії по підвищенню 
рівня конкурентоспроможності здійснювалась розробка моделі М6 на підставі 
методів багатокритеріального порівняння альтернатив, зокрема методу 
«павутина» (Кизим, Забродський, Зінченко,  2003).  
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Реалізація моделей здійснювалась на підставі даних International networks 
and associations, Проведений аналіз дозволив здійснити оцінку, діагностику 
рівня аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC).  Слід відмітити, що 
компанія PwC входить в четвірку кращих, однак вона може покращити свої 
результати. Для підвищення рівня конкурентоспроможності слід 
використовувати наступні стратегії: регіональна диверсифікація та розширення 
спектра країн та партнерів; впровадження диференційованої політики 
ціноутворення на надання аудиторських послуг; застосування стратегії «повний 
сервіс», яка передбачає розширення кола послуг компанії PwC за рахунок 
спектра консалтингових послуг, що дасть змогу компанії-замовнику 
оптимізувати кількість компаній-консультантів та співпрацювати переважно з 
компанією PwC; як можна більше и краще вивчати галузі та проблеми 
компаній-замовників, сприяти впровадженню ефективних галузевих рішень. 
Якщо дотримуватися цих стратегій,  то компанія може перемогти конкурентів 
як в широті послуг, що надаються, так і в економічних показниках за рахунок 
реалізації системного підходу до забезпечення конкурентоспроможності. 

Таким чином, застосування запропонованого комплексу моделей 
дозволяє обрати ефективну стратегію управління конкурентоспроможністю 
аудиторської компанії.  
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ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА З ФІКСОВАНИМИ ДОПЛАТАМИ 

 
Діяльність будь-якого підприємства характеризується як постійно 

повторюваний процес, тому логістичне управління можна розглядати як 
замкнений цикл управління, який також постійно повторюється.  

Логістичне управління розглядається як циклічний процес із позицій 
даних підходів, які взаємопов’язані: 

 структурного,  
 процесного, 
 функціонального 

У загальному випадку, логістичне управління це комбінація маркетингу 
та менеджменту, що означає виробництво та реалізацію товарів і послуг 
платоспроможним покупцям з подальшим стимулюванням реалізації шляхом 
реклами товарів та правильної політики цін і знижок. 

Важливим аспектом логістики є виявлення вподобань та індивідуальних 
потреб споживачів, відповідь на них та повне задоволення. Як видно зі 
статистики, найуспішнішими компаніями є ті, які виправдовують усі 
очікування споживачів і мають до кожного унікальний підхід. Оскільки 
логістика забезпечує запити споживачів, пов'язані з часом і місцем наявності 
продуктів, а також до супутніх послуг, можна стверджувати, що управління 
логістикою – це управління обслуговуванням споживачів. 

Науковою базою логістичного управління  – є: теорія управління та 
методологія управління. Сучасна теорія логістики в концептуальному плані 
базується на чотирьох методологіях:  

 системного аналізу;  
 кібернетичного підходу;  
 дослідження операцій;  
 прогнозування. 

Окрім того логістика не може обійтися без використання математичних 
методів та моделей, відповідно для реалізації методології логістичного 
управління слід долучати такі наукові та теоретичні положення: з математики, 
економічної кібернетики, технічної кібернетики, системного аналізу, 
проектного управління, прогностики, менеджменту загалом та ін.  

У даній роботі нами опрацьовано результати, отримані при розв’язуванні 
транспортної задачі методом бджолиного алгоритму та інструментом Пошук 
рішень програми MS Excel. Обидва методи можуть використуватися у різних 
типах задач, а швидкість виконання поставленої задачі буде залежати від її 
складності. Та в будь-якому випадку, результат очевидно однаковий. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 

 

У сучасному глобалізованому світі національна економіка знаходиться в 
стані, який характеризується невпорядкованістю та нестабільним коливанням. 
Національна економіка являє собою велику систему різних галузей та сфер 
людської діяльності. Вона об’єднує в собі  галузі, деякі види  виробництва і 
територіальні комплекси[1]. Важливим в розвитку національної економіки є 
виробничі ресурси, які забезпечують країни для подальшого процвітання і 
впровадження новітніх технологій. Тому, насамперед, важливим є прийняття 
певних управлінських рішень, які сприятимуть удосконаленню та ефективному 
росту національної економіки.  

Проаналізуємо та порівняємо динаміку ВВП України, Чехії та Польщи на 
основі даних офіційного сайту Державного комітету статистики[2] України та 
даних міжнародного сайту Trading Economics[3]. 

 
Рисунок 1.1 – Динаміка валового внутрішнього продукту України 

 
Відпоповідно до рис. 1.1 можна побачити, що динаміка ВВП України в 

цілому носить зростаючий характер. Так у 2017 році ВВП зріс відносно 2016 
року на 25,05%, а порівняно з 2000 роком майже в 17 разів. Максимальне 
зростання ВВП за досліджуваний період зафіксовано у 2007 році на рівні майже 
33%. 

Розглянемо динаміку валового внутрішнього продукту Чехії та Польщі: 
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Рисунок 1.2-а – Динаміка валового внутрішнього продукту 

Чехії  
Рисунок 1.2-б – Динаміка валового внутрішнього продукту Польщі 

 
Динаміка ВВП цих країн має коливальний характер (рис. 1.2). Так у 2018 

році ВВП Чехії зріс відносно 2017 року на 2%, а порівняно з 2000 роком майже 
в 1,1 разів. Максимальне зниження ВВП було зафіксовано в 2009 році на 13%. 

Максимальне зниження ВВП Польщі зафіксоване на рівні 18% в 2009 
році порівняно з попереднім роком. Так у 2018 році валовий внутрішній 
продукт відносно 2017 року зріс на 1,14%, а порівняно з 2000 роком у 3,1 рази. 
Максимальний приріст ВВП за досліджуваний період спостерігається у 2007 та 
2008 роках на 24,57%та 24,30% відповідно. 

Таким чином, було проаналізовано макроекономічні показники для 
побудованої макроекономічної функції . Встановлено, що валовий внутрішній 
продукт усіх досліджуваних країн зростає в останні роки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕРІВНОСТІ ДОХОДІВ У КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Одним із чинників, що впливає на сталість розвитку економіки, є 

диференціація в розподілі доходів населення. У зв’язку з посиленням 
дестабілізаційних процесів у світі, спостерігається поглиблення проблеми 
нерівності розподілу доходів між різними групами людей. У наукових 
дослідженнях доводилося, що це сприяє підвищенню соціальної напруженості, 
створенню передумов для зміни суспільного устрою, військовим, економічним 
та гуманітарним війнам. Оскільки в багатьох державах ЄС існує тенденція до 
зростання розриву між крайніми групами осіб за доходами, то це питання є 
актуальним. Незважаючи на істотний внесок вчених у вивчення нерівності 
розподілу доходів, окремі аспекти проблеми залишаються мало дослідженими. 

Підходів до визначення нерівності доходів існує багато: одні науковці 
враховують лише економічну складову, інші визначають також доступ до ринку 
різних груп населення, враховуючи при цьому такі складові, як здоров’я, 
тривалість життя, освіта, відчуття задоволення, щастя [2, 3, 4]. У цілому, під 
нерівністю населення визначаємо різницю в розподілі доходів від продажу 
факторів виробництва, зважаючи на їхню якісну та кількісну характеристики.  

Диференціація доходів є закономірним явищем економічного розвитку, 
однак, саме на величину цієї різниці впливає ряд передумов і чинників, 
визначення яких є важливим при розробці державної стратегії [2]. Науковцями 
було розроблено кілька десятків методик обрахунку нерівності доходів, 
зокрема, найпоширенішими є побудова кривої Лоренца та визначення індексу 
Джині [5]. 

З метою комплексної оцінки цього показника визначення нерівності в 
розподілі доходів населення здійснювалося на основі динамічної стохастичної 
моделі загальної рівноваги (DSGE). На сьогодні під DSGE моделями розуміють 
моделі загальної рівноваги економіки, що на основі ендогенних та екзогенних 
факторів середовища, в якому функціонує система, визначають її розвиток і 
зміни [6]. У ході побудови DSGE моделі нерівності розподілу доходів було 
визначено три макроекономічних суб’єкти, що функціонують в умовах закритої 
економіки, а саме: домогосподарства, фірми та держава – за наступними 
правилами: максимізація загальної корисності домогосподарств, прибутку 
фірми та виконання балансу при визначенні державного бюджету. Окрім цього, 
усі взаємозв’язки в межах системи розглядаються не лише з огляду її поділу на 
суб’єктів, а також враховуючи динамічний розвиток [6]. Кінцева модель 
складалася з наступних функцій: функція доходів окремого домогосподарства; 
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сукупного багатства домогосподарства; споживання домогосподарств; 
прибутку фірми; ціноутворення на ринку; формування заробітної плати; 
поповнення національного бюджету через податки. Остаточне значення 
диференціації в розподілі доходів за період t визначається через децильний 
коефіцієнт. 

Відповідно до побудованої моделі, було обраховано показник нерівності 
розподілу доходів для всіх 27 дійсних членів Європейського Союзу за 2008–
2017 рр. за допомогою програмного забезпечення Dynare 4.7.  

Таблиця 1 
Індекс нерівності доходів країн ЄС в 2008–2017 рр. 
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Австрія 4,81 4,91 4,84 4,75 4,81 4,65 4,67 4,43 4,43 4,49 4,47 4,16
Бельгія 4,74 4,33 4,31 4,34 4,58 4,21 4,19 4,18 4,18 4,11 4,01 3,88
Болгарія 6,62 6,09 6,08 6,49 6,16 6,68 6,96 7,21 7,30 7,36 7,56 6,81
Греція 5,99 5,93 5,74 6,11 6,74 6,52 6,95 6,66 6,66 6,21 6,16 6,15
Данія 4,30 4,76 4,54 4,44 4,34 4,55 4,49 4,41 4,44 4,30 4,14 4,09
Естонія 5,40 5,42 5,24 5,42 5,50 5,63 6,28 6,25 6,02 5,23 5,10 5,46
Ірландія 4,46 4,26 4,80 5,00 4,95 4,96 5,17 4,91 4,66 4,69 4,24 4,57
Іспанія 5,55 5,87 6,16 6,40 6,47 6,34 6,88 6,80 6,55 6,68 6,90 6,32
Італія 5,33 5,31 5,54 5,68 5,75 5,76 5,80 5,78 6,21 5,95 5,94 5,73
Кіпр 4,25 4,56 4,49 4,35 4,67 4,75 5,37 5,30 4,77 4,43 4,58 4,68
Латвія 7,22 7,33 6,76 6,56 6,46 6,08 6,19 6,48 6,13 6,16 6,26 6,65
Литва 6,22 6,47 7,35 6,02 5,63 6,12 6,12 7,59 7,14 7,29 7,20 6,55

Люксембург 4,19 4,37 4,19 4,06 4,26 4,70 4,61 4,51 5,19 5,04 5,15 4,51
Мальта 4,05 4,04 4,31 4,04 4,03 4,12 4,01 4,01 4,09 4,10 4,11 4,15

Нідерланди 4,05 4,10 3,79 3,96 3,80 3,67 3,97 3,91 3,98 4,00 3,97 3,83
Німеччина 4,85 4,58 4,74 4,77 4,63 4,75 5,22 4,96 4,79 4,68 4,72 4,66
Польща 5,16 5,10 5,12 5,10 4,98 5,05 5,00 5,05 4,77 4,61 4,51 4,84

Португалія 6,15 6,14 5,83 5,90 5,89 6,12 6,15 6,15 6,09 5,83 5,85 5,84
Румунія 7,04 6,63 6,29 6,21 6,80 6,90 7,33 8,20 7,14 6,28 6,74 6,88

Словаччина 3,64 3,82 3,90 3,87 3,71 4,24 3,87 3,70 3,68 3,55 3,44 3,59
Словенія 3,80 3,46 3,47 3,38 3,30 3,48 3,66 3,61 3,46 3,59 3,39 3,47
Угорщина 3,56 3,64 3,64 4,00 4,01 4,29 4,21 4,29 4,26 4,16 4,28 4,02
Фінляндія 3,76 3,53 3,57 3,66 3,66 3,72 3,58 3,65 3,68 3,82 3,78 3,64
Франція 4,19 4,22 4,32 4,51 4,49 4,60 4,51 4,41 4,44 4,48 4,41 4,39
Хорватія 3,99 4,31 4,65 4,89 5,38 5,23 5,23 5,10 4,97 4,49 4,25 5,24
Чехія 3,75 3,76 3,65 3,55 3,53 3,53 3,59 3,53 3,46 3,35 3,31 3,45
Швеція 3,71 4,03 3,91 4,10 4,05 4,05 4,27 4,21 4,30 4,29 4,18 4,02

Середнє значення 4,84 4,85 4,86 4,87 4,91 4,99 5,12 5,16 5,07 4,93 4,82 4,87
Джерело: власні розрахунки за даними [1]. 
Середнє значення для Європейського Союзу за аналізований період 

склало 4,9606, тобто в цілому сумарні доходи 10 % найбагатших членів 
населення в 5 разів перевищуються сумарні доходи 10 % найменш 
забезпечених осіб. Найвищими показниками нерівності доходів 
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характеризуються Румунія, Болгарія, Литва, Латвія, Іспанія, Греція, Португалія, 
де значення перевищували 6 пунктів. Найнижчі показники диференціації 
доходів притаманні Словенії, Чехії, Фінляндії, Словаччині, Нідерландам, де 
показники були не більше 4. 

У цілому по ЄС до 2015 р. мала місце тенденція зростання нерівності 
доходів. За 8 років індекс збільшився на 0,22 (від 4,84 до 5,06). Якщо порівняти 
отримані дані з Євростатом, слід зауважити, що обрахований показник є вищим 
від того, що подає офіційна статистика (4,93 проти 4,87), однак незважаючи на 
окремі невідповідності, залежність між позицією країн у рейтингу за 
показником за DSGE моделлю та Євростатом зберігається. 

Відповідно до отриманих результатів, зауважимо, що першочерговим 
завданням є вибір оптимального вектору розвитку економіки. Для окремих 
держав слід змінити податкову систему, а саме перейти до прогресивної ставки 
та переглянути величину відсотка. Зрозуміло, що податкове навантаження на 
населення повинно бути обґрунтованим, зважаючи на рівень розвитку 
економіки, загальні показники доходів окремих груп населення країни [5]. 
Більше того, перегляду потребує значення відсотку корпоративного податку, 
важливо запровадити прогресивну систему оподаткування власності, 
нарахувань від депозитних вкладів та інших джерел формування доходів 
населення.  

Також для покращення статистичних результатів слід почати боротьбу із 
тіньовим сектором економіки в контексті його легалізації, адже він є причиною 
заниження реальних доходів. У зв’язку з цим, слід передусім створити 
сприятливе податкове середовище, покращити рівень довіри платників 
податків. Також необхідно обмежити розмір дотацій від держави, пенсій, інших 
соціальних виплат, перегляду потребує система підтримки людей, що 
знаходяться за межею бідності. Якщо розглядати шляхи зменшення нерівності 
доходів відносно економічно активного населення, то варто сприяти 
збільшенню зайнятості, забезпечувати можливості перекваліфікації, 
запроваджувати систему соціальних ліфтів [5]. Важливо, щоб освіта 
корелювала із ринком праці. 

Отже, нерівність у розподілі доходів – це показник, який є однією зі 
складових економічної безпеки держави. Аналіз його динаміки для конкретного 
субрегіону світу чи країни дозволяє зробити висновки про ефективність 
державної політики. А тому вибір оптимальної моделі для його обрахунку 
повинен проводитися із врахуванням всіх аспектів діяльності 
макроекономічних суб’єктів. Регулювання нерівності доходів є важливим 
завданням уряду, що повинно здійснюватися в різних сферах діяльності 
людини. 
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МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Події 2008 року продемонстрували неспроможність ефективно 

вирішувати задачу прогнозування настання кризових періодів, а також 
відображати деструктивні наслідки криз за допомогою базового інструменту 
макроекономічного моделювання у центральних банках багатьох країн, а саме 
моделями класу DSGE (англ. Dynamic stochastic general equilibrium – динамічні 
стохастичні загальної рівноваги). Це змушує наукову спільноту переглянути 
доцільність подальшого застосування даних моделей. Здебільшого погляди 
науковців сходяться на тому, що поряд із проведенням досліджень щодо 
вдосконалення  DSGE-моделей слід також звернути увагу на використання 
інших класів моделей, зокрема структурних економетричних моделей [1]. 
Враховуючи це, виникає необхідність проведення дослідження використання 
SEM (англ. Structural econometric model – структурна економетрична модель) у 
реаліях вітчизняної економіки з урахуванням наявної статистичної бази та 
формування науково-методичних рекомендацій стосовно реалізації таких 
моделей. 

Об’єктом дослідження є процеси формування параметрів монетарної 
політики. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні положення, економіко-
математичні методи і моделі проведення аналізу та прогнозування параметрів 
монетарної політики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку існуючого 
наукового-методичного інструментарію макроеконометричного моделювання 
та підходів до прогнозування параметрів монетарної політики. Зокрема, за 
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результатами тесту Гранжера для ідентифікації напрямку причинності між 
досліджуваними показниками, використання скоригованого критерію Акаіке 
для визначення величини лагу факторних ендогенних та екзогенних змінних, 
використання допоміжних змінних тренду і фіктивних сезонних змінних 
розроблено та оцінено модель прогнозування облікової ставки НБУ та інших 
макроекономічних параметрів, орієнтація на які дозволяє оцінювати 
ефективність  монетарної політики та визначати рівень облікової ставки НБУ. 

Практична реалізація представлених у роботі розрахунків виконана у 
програмному середовищі статистичних обчислень R (RStudio) [2; 3]. 

Для розробки моделі аналізу та прогнозування було обрано з наявної 
статичної бази, представленої Державною службою статистики [4] та НБУ [5] 
множину показників, які відображають макроекономічну ситуацію у державі і 
наявні з 2014 року. У результаті виокремлено такі ендогенні, екзогенні, а також 
допоміжні змінні:  

1) Ендогенні змінні: RTE – облікова ставка НБУ, %; INF – абсолютний 
приріст індексу споживчих цін до грудня попереднього року, база – 1 кв. 2014, 
%; GDP – реальний ВВП на тисячу осіб, млн грн; ER – реальний офіційний курс 
гривні щодо долара середній за квартал, грн; BAL – зведений баланс, млн дол; 
UNP – рівень безробіття в Україні, тис; ARR – заборгованість з виплати 
заробітної плати реальна на кінець кварталу, млн грн; WGE – реальна середня 
квартальна заробітна плата, грн; INVd – прямі інвестиції, млн дол; INVp – 
портфельні інвестиції, млн дол; ΔB – різниця між доходами та видатками 
Зведеного бюджету, млн грн; ΔE – чистий експорт, млн дол; 

2) Екзогенні змінні: INFexp – інфляційні очікування банків та 
підприємств на наступні 12 місяців, %; TRN – грошові перекази в Україну з-за 
кордону, млн дол; NDS – обсяг реалізації промислової продукції, реальний, млн 
грн; RTL – обсяг обороту роздрібної торгівлі, реальний, млн грн; XPN – реальні 
видатки Зведеного бюджету, млн грн; INC – реальні доходи Зведеного 
бюджету, млн грн; IMP – імпорт товарів і послуг, млн дол; EXP – експорт 
товарів і послуг, млн дол; 

3) Допоміжні змінні: T – тренд; S – сезонні фіктивні змінні, які 
відображають різницю значень між першим кварталом і наступними. 

На основі проведеного тесту Гранжера ідентифіковано напрям 
причинності між обраними показниками. Тривалість лагу була визначена за 
допомогою методу усіх можливих регресій за скоригованим інформаційним 
критерієм Акаіке (англ. AICc), який є адаптованим для малих вибірок [6, c. 
164]. 

Представлена система була оцінена за допомогою 2МНК після 
попередньо проведеного аналізу виконання його передумов. Адекватними за F-
критерієм Фішера виявились всі рівняння, крім рівнянь UNP та INVd. 

З метою порівняння отриманих результатів пропонується використати 
інструментарій нейромережевого моделювання. Структура штучних нейронних 
мереж, дозволяє краще відтворити динаміку соціально-економічних показників, 
природа яких характеризуються невизначеністю, непередбачуваністю та 
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наявністю нелінійних взаємозв’язків [7, с. 324]. Тому запропоновано 
використати метод NNAR (англ. neural network autoregression – нейромежева 
авторегресія), який володіє достатньо хорошими прогностичними 
властивостями [7, с. 325]. Недоліком використання NNAR є відсутність 
структурних зв’язків та екзогенних змінних, проте існування відмінності між 
прогнозними значеннями отриманими за допомогою нейромереж та за 
допомогою SEM може відображати ефект впливу взаємозв’язків між змінними, 
які включені у структурну модель. 

Прогнозні значення екзогенних змінних на наступні 6 кварталів, тобто до 
4 кварталу 2020 року,  були отримані за допомогою трендових моделей із 
використанням сезонних фіктивних змінних. 

Відповідно до розрахованих показників якості прогнозу [6, c. 79-81], а 
саме  корінь із середньоквадратичної похибки (RMSE), середня абсолютна 
похибка (MAE), середня абсолютна похибка у відсотках (МАРЕ), середня 
абсолютна скоригована похибка (MASE) можна дійти висновку, що модель 
NNAR здебільшого володіє кращими прогнозними властивостями порівняно з 
SEM. Однак структурна модель краще впоралась із прогнозуванням показника 
реального ВВП. 

Крім того, розраховано прогнозні значення на 6 наступних звітних 
періодів основних макроекономічних показників, таких як облікова ставка 
НБУ, приріст індексу споживчих цін, реальний ВВП на 1000 осіб та реальний 
обмінний курс, де реальні показники представлені у цінах грудня 2013 року. 
Різниця між значеннями присутня у прогнозних значеннях усіх представлених 
показників, що може свідчити про вплив інших змінних, включених у 
структурну економетричну модель. 

Таким чином, застосування можливостей прикладного економетричного 
інструментарію, зокрема, систем одночасних структурних рівнянь для 
вирішення поставленої задачі макроекономічного моделювання, дозволило 
отримати конкурентоспроможні наукові результати. Подальший розвиток 
даного напряму досліджень у напрямі включення до моделі більшого спектра 
ендогенних та керованих екзогенних показників, використання 
авторегресивних значень ендогенних змінних, використання фіктивних змінних 
для опису таких якісних змін як зміна політичної влади, економічних 
інституцій та інших якісних змін, нелінійні тренди, включення у блочну 
структуру критично важливих у сучасних реаліях секторів економіки, зокрема, 
банківський і фінансовий сектори та більш широкого спектру сучасного 
прикладного економетричного інструментарію дозволять доповнити 
інструментарій макроекономічного моделювання НБУ. Крім цього, поява нових 
даних сприятиме вдосконаленню представленої методики. 
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ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ 
 

Зайнятість населення є одним з основних показників-індикаторів ринку 
праці, що свідчить про «економічне здоров’я» країни. Як свідчить аналіз 
вітчизняних досліджень у цій сфері, при дослідженні зайнятості в Україні з 
використанням економетричних методів в основному поширеними є методи 
кореляційно-регресійного аналізу, які, як правило, базуються на 
багатовимірних або одновимірних часових рядах, що характеризують поведінку 
у часі взаємопов’язаних показників по Україні в цілому, або за окремими 
регіонами. 

Разом з тим майже відсутні дослідження, у яких використовуються 
економетричні моделі на основі панельних (лонгітюдних) даних. Панельні дані 
мають певні переваги у порівнянні з просторовими та часовими даними [1]. Ці 
дані є спостереженнями за певною ознакою об’єктів однієї сукупності протягом 
рівновіддалених періодів часу. Фактично лонгітюдні дані є комбінацією 
варіаційних (крос-секційних) та часових рядів. Можливість використання 
лонгітюдних даних дозволяє економістам будувати та оцінювати більш складні 
та більш реалістичні моделі, ніж просто моделі, які будуються окремо на основі 
часових або варіаційних рядів. 
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В економетричному моделюванні зазвичай використовуються наступні 
специфікації моделей панельних даних [1]: 

1. Модель наскрізної регресії 
   T,t,n,i,Xy ititit 11   .                                      (1) 

2. Модель з фіксованими індивідуальними ефектами 
   T,t,n,i,uXy ititiit 11   .                                      (2) 

3. Модель з випадковими індивідуальними ефектами 
   T,t,n,i,uXy ititiit 11   .                                   (3) 

У виразах (1) – (3) позначення є наступними: n  – кількість об’єктів 
спостереження; T  – кількість часових періодів спостереження; ity  – значення 
залежного показника для i -го об’єкта в t -й період часу, 

 it,mit,it,it X,...,X,XX 21  – вектор пояснюючих змінних;  m,...,,  21  – 

вектор параметрів моделі без врахування константи;   – константа (перетин); 

i  – константи (параметри моделі) для моделі (2) і випадкові величини для 
моделі (3); itit u,  – стохастична складова моделі для i -го об’єкта 
спостереження в t -й період часу. 

З метою дослідження ринку праці України у регіональному розрізі у 
якості залежної змінної моделі y  було розглянуто наступні показники: 1y  – 
чисельність економічно активного населення, тис. осіб; 2y  – чисельність 
зайнятого населення, тис. осіб; 3y  – рівень зайнятості, %; 4y  – чисельність 
безробітного населення, тис. осіб; 5y  – рівень безробіття, %. У якості 
пояснюючих змінних, виходячи з економічних міркувань і з міркувань 
доступності інформації, попередньо за кожною областю України було відібрано 
наступні показники: 1x  – валовий регіональний продукт, млн. грн.; 2x  – 
капітальні інвестиції, млн. грн.; 3x  – середньомісячна зарплата, грн.; 4x  – 
кількість активних підприємств. 

Для побудови моделі панельних даних було сформовано збалансовану 
панель, яка містила дані спостережень за попередньо відібраними показниками, 
які можуть адекватно описати стан зайнятості в Україні у регіональному розрізі 
для усіх 24 областей України протягом 2010–2017 р.р. [2]. Проведений, на етапі 
специфікації, кореляційний аналіз статистичних показників по Україні в цілому 
(вибірка розміром 8n ) та статистичних показників по областях України 
(вибірка розміром 216n ), з використанням шкали Чеддока, дозволив обрати у 
якості залежної змінної: 2y  – чисельність зайнятого населення, тис. осіб. Також 
після проведення процедури покрокового відбору пояснюючих змінних та 
тестування масиву пояснюючих змінних на мультиколінеарність було 
остаточно відібрано до моделі у якості пояснюючої змінної: 4x  – кількість 
активних підприємств. При виконані дослідження використовувалося 
програмне забезпечення таке, як EViews 8 та Microsoft Excel 2010.  
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За результатами виконання тесту Вальда та тесту Хаусмана на етапі 
специфікації остаточно було обрано модель з фіксованими індивідуальними 
просторовими та часовими ефектами (4), яка набула наступного вигляду 

   8124144 ,t,,i,uxy ittiit   .                                (4) 
Проаналізувавши значення по індивідуальних просторових i  та часових 

ефектах t  можна стверджувати, що в моделі потрібно враховувати вплив не 
тільки індивідуальних просторових ефектів, а також і індивідуальних часових 
ефектів. Це можна пояснити таким фактором як анексія Криму та початок АТО 
в Донецькій та Луганській областях. Тому в модель була введена фіктивна 
(dummy) змінна, яка з 2010–2013 років має значення 0, а з 2014–2017 років має 
значення 1. Остаточно оцінена модель має вигляд 

   8124176716901124480500 4 ,t,,i,,D,x,y tiit   .          (5) 
Побудована модель (5) є збалансованою, якісною, статистично значущою 

(для 050, ), характеризується високим рівнем адекватності ( 94602 ,R  ). 
Параметри при змінних моделі 4x  (кількість активних підприємств) та 01D  
(фіктивна (dummy) змінна) характеризують загальний для усіх областей вплив 
зміни цих показників на чисельність зайнятих у регіонах із врахуванням 
значень індивідуальних просторових i  та часових ефектів t  та 
характеризується прийнятними прогнозними якостями та точністю. 

Прогнозування з використанням моделі панельних даних з фіксованим 
ефектом виконувалось на наступний рік після останнього року спостереження. 
Для цього необхідно було задати прогнозні значення пояснюючих змінних. 
Після проведення аналізу було прийнято рішення, що прогнозні значення 
пояснюючих змінних будуть розраховуватися із використанням методу ковзної 
середньої. Результати прогнозування наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Точкові та інтервальні прогнозні значення залежної змінної моделі 
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Максимальне прогнозне значення на 2018 рік становить 2061,82 тис. осіб, 
а мінімальне дорівнює 339,43 тис. осіб. Максимальне значення відповідає 
Київській області, мінімальне відповідає Чернівецькій області. Отримані 
значення можна пояснити тим, що у Київській області найбільша кількість 
підприємств по регіонах України. У випадку з Чернівецькою областю це можна 
також пояснити пояснюючими змінами які було відібрано. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили перевірити ефективність 
застосування панельних даних для аналізу зайнятості населення України з 
врахуванням регіональних особливостей і відмінностей. За результатами 
проведеного дослідження було отримано економетричну модель панельних 
даних із фіксованим ефектом та з фіктивною зміною, яка є якісною, 
достовірною та дозволяє здійснити на її основі прогнозування і економіко-
математичний аналіз. Отримані прогнозні значення свідчать про поступове 
зростання чисельності зайнятого населення в Україні. Очікуються, наприклад, 
наступні значення залежної змінної на прогнозний рік: для Дніпропетровської 
області – 1454,28 тис. осіб; для Житомирської області – 506,14 тис. осіб; для 
Миколаївської області – 501,28 тис. осіб.; для Рівненської області – 457,29 
тис. осіб. 
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Кожний інвестор, інвестуючи у свої цінні папери, бажає отримати 

максимальний прибуток при мінімальному ризику. Основними параметрами 
моделі Марковіца є дохідність та ризикованість цінних паперів, які входять до 
портфелю. 

Доходність портфелю цінних паперів визначається за формулою: 





N

i
iip WRR

1

                                                    (1) 
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iR – доходність i-ого цінного паперу, 

iW  – питома вага i-ого цінного паперу у портфелі )1(
1

 

N

i iW . У 

загальному вигляді: 1
1

 

N

i iW . Якщо при розрахунку частка стане від’ємною, 

це означає, що інвестору доцільно купити цю акцію у борг. 
Ризик, який потрібно мінімізувати, визначається як мінімум дисперсії 

портфелю: 

 


ji ijjii

N

i ipp WWDWD mincov
2

1

2           (2) 

iD  – дисперсія i-ого цінного паперу; 

ijcov  – коваріація i-ого цінного паперу із j-м цінним папером ( ji  ); 

p  середньоквадратичне відхилення портфелю цінних паперів. 

Для того, щоб знайти рішення такої задачі вводять набор змінних 

M ...,,1 , званих множниками Лагранжа та складається функція Лагранжа. 
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та записується система рівнянь: 
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або у матричному вигляді: 
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Значення невідомих W1, W2, W3, W4, W5, λ1, λ2 визначаються множенням 
оберненої матриці коефіцієнтів при невідомих та стовбця вільних членів.  
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Розглянемо застосування моделі Марковіца у табличному процесі 
EXCEL. 

Створено таблицю, яка вміщує дані по котируванням (доходності) акцій 
визначених компаній за деякий проміжок часу 2018-2019 років. Дані наведено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Таблиця котирування акцій компаній 

За допомогою функції коваріації (КОВАРИАЦИЯ.Г) визначено значення 
коваріації i-того цінного паперу до j-ого. Результат визначення наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Матриця коваріації цінних паперів 

Сформовано систему рівнянь у матричному вигляді. Для цього введено 
значення коефіцієнтів при невідомих W1, W2, W3, W4, W5, λ1, λ2. . В останньому 
рядку таблиці наведено середні значення котирування акцій компанії, рис. 3. 

 
Рис. 3. Формування системи рівнянь у матричному вигляді 

За допомогою функції МОБР() визначено обернену матрицю коефіцієнтів 
при невідомих. Розраховано значення вільних членів. Шляхом множення 
значень оберненої матриці та вільних членів, визначено  коефіцієнти при 
невідомих.  

Для визначення загальної дисперсії портфеля, визначено значення 
дисперсії акцій компаній за термін часу за допомогою функції ДИСПР(). 

При зміні значення прийнятної доходності портфеля можна побудувати 
залежність доходності портфеля від ступеня ризику. Отримані результати 
представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Графічне представлення  залежності  

Стосовно отриманих результатів можна прийти до висновку, що вибір із 
множини ефективних портфелів оптимального залежить від схильності 
інвестора до ризику. Чим вищий рівень ризику вважає для себе прийнятним 
інвестор, тим вищий рівень доходу забезпечить йому оптимальний портфель.  
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ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
 

Однією із пріоритетних галузей відчизняного сільського гоподарства була 
і залишається галузь тваринництва, від ефективного функціонування якої 
залежить рівень продольчої безпеки та забезпеченність переробної 
промисловості сировиною. Розвиток галузі знижує дефіцит продукції на ринках 
та сприяє поповнею запасів державних резервів. Показники галузі не 
характеризують її ефективний розвиток, а сама галузь не відповідає можливому 
потенціалу. Галузь тваринництва має низку проблем, більшість яких потребує 
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уваги зі сторони держави, зокрема це фінансова підтримка розведення порід та 
ін. В зв’язку з цим, виникає необхідність у використанні нових підходів щодо 
управління галуззю тваринництва на різних рівнях ієрархії, побудованих на 
засадах комплексного оцінювання індикаторів виробництва продукції 
тваринництва.  Одним із підходів, що дозволяє отримати результати 
оцінювання процесів стохастичної природи, є економетричне моделювання. 
Його складовою є формалізований опис системи у вигляді економетричної 
моделі та її аналіз. Складні закономірності, які властиві для галузі 
твариннитцва, можуть бути оцінені за допомогою економетричного 
моделювання  з метою виявлення найбільш дієвих факторів та наслідків їх 
впливу [1]. 

Метою дослідження є оцінювання стохастичної природи процесів 
виробництва продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств 
України та виявлення основних тенденцій змін на засадах економетричного  
моделювання.   

Основними напрямами тваринництва України є: скотарство, свинарство, 
птахівництво, кролеводство та інші. Найбільш складною є галузь скотарства, 
основною продукцією якої є молочна та м’ясна продукція. За структурою 
виробнитцва, у галузі має 65 % умовного продуктивного поголів’я худоби. При 
цьому вирізняють напрями спеціалізації, зокрема: молочний, молочно-м’ясний, 
м’ясний і м’ясомолочний. Ситуація в економіці нашої держави не сприяє 
розвитку галузі тваринництва. Знижується продуктивність підприємств та 
сільських господарстві потребує запровадження заходів для розвитку галузі на 
основі використання резервів, що в свою чергу збільшить виробництво 
продукції. В порівнянні з 1991 р. у 2018 р. поголів’я ВРХ зменшилось у 6,97 
рази (в т.ч. корів 4,15 рази), виробництво м’яса зменшилось у 5,46 рази, а 
виробництво молока у 2,05 рази. [2] 

Обсяг валової продукції тваринництва залежить від ряду факторів, проте 
місткість їх впливу з позиції економічного аналізу визначити важко, оскільки, 
більшість факторів мають прихований вплив. В такому випадку доцільним є 
використання економетричного оцінювання в зв'язку між факторами, що 
визначають зростання вартісних показників продукції тваринництва та 
приростом її живої маси у сільськогосподарських підприємствах України за 
період 2010-2018 рр. Економетричні моделі є сукупністю функцій, що 
показують взаємозв’язок і надають кількісну характеристику певним 
економічним явищам [3].  

На основі аналізу основних показників виробництва тваринницької галузі 
у період 2010-2018 рр. встановлено, що існує позитивна динаміка росту 
виробництва м’яса у живій вазі. Проте, приплід телят  на 100 корів у 
сільськогосподарських підприємствах України  має негативну динаміку, яка 
визначена середньорічним спаданням показника в розмірі -0,63 голови ВРХ. 
Результати розрахунків підтверджують, що відбулось незначне зростання (за 
рік 5%) приплоду поросят на 100 основних свиноматок у 
сільськогосподарських підприємствах України. Також, за досліджуваний період 
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на 2% щорічно зростав середній річний удій молока від однієї корови. [4-6]  
Економетрична оцінка обсягів виробництва тваринництва використовує 

побудовану економетричну модель на основі множинної лінійної регресії, яка 
представлена наступною специфікацією:  

у= f (x1, x2, x3) (1) 
де у – продукція тваринництва у постійних цінах у сільськогосподарських 

підприємствах України, млн. грн.; 
х1 – вихід приплоду телят на 100 корів у сільськогосподарських 

підприємствах, голів; 
х2 – вихід приплоду поросят на 100 основних  свиноматок у 

сільськогосподарських підприємствах, голів; 
х3 – середній річний удій молока від однієї корови, кг. 
Модель, оцінена за допомогою методу найменших квадратів (МНК) має 

вигляд:  
3x9,62x8,61x471,7-47531,2ŷ   (2) 

За отриманою моделлю маємо характеристику змін показника продукції 
тваринництва у постійних цінах (фактору "у"): при зростанні виходу приплоду 
телят на 100 корів у  сільськогосподарських підприємствах (х1) на 1 голову, 
продукція тваринництва збільшиться на 471,7 млн. грн.;  при зростанні виходу 
приплоду поросят на 100 основних  свиноматок у сільськогосподарських 
підприємствах (х2) на 1 голову, продукція тваринництва збільшиться на 6,8 
млн. грн.; при  зростанні середнього річного удою молока від однієї корови у 
сільськогосподарських підприємствах (х3) на 1 кг, продукція тваринництва 
збільшиться на 6,9 млн. грн. 

Всі обрані фактори мають позитивний вплив на результативну однаку і 
сприяють її зростанню. Отримана модель є значимою, що підтверджується 
значенням множинного коефіцієнту детермінації R2 = 0,9916. Фактори х(і) 
мають 99,2% впливу на результуючий "у", а інші 0,8% впливу належать 
факторам не врахованим у моделі. Множинний коефіцієнт кореляції r(y, x1, x2, 
x3) дорівнює 0,9958, що свідчить про високий рівень тісноти зв’язку між 
факторами. Модель є адекватною, що підтверджується розрахунком F-
статистики Фішера. FрозрахFтеор (=0,05, df1=3, df2=5), тобто 197,25,41. 

Абсолютна середня процентна помилка моделі (MAPE) [3] становить 
0,68%, що підтверджує низький рівень похибки розрахованої моделі. 
Результати оцінювання діапазонів змін значень параметрів знаходиться у межах 
верхнього та нижнього довірчого інтервалів. Зокрема, bнижній<bi<bверхній; -
69931,04<b0<-25131,54; 281,23<b1<662,18; 3,36<b2<10,3; 3,64 <b3< 10,34.  

За оцінкою еластичності факторів, можна зробити висновок, що основний 
напрям впливу на зміни продукції виробництва тваринництва 
сільськогосподарських підприємств характеристики показника вирощування 
ВРХ, зокрема приплоду телят на 100 корів (при його зростанні на 1% існує 
можливість очікувати збільшення продукції тваринництва на 1,09%).  

Таким чином, дана методика є результативною при врахуванні впливу 
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стохастичних факторів на результат виробництва тваринницької галузі і може 
бути використаний при практичному оцінюванні сільського господарства.  
Проте, зміна факторів залежить від часових збурень, оцінка впливу яких може 
проводитись на основі визначення часових запізнень, структурних зрушень 
продукції тваринництва, прогнозування на основі моделей одночасових рівнянь 
та ін., що є перспективою подальших досліджень. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Одним з головних питань для сучасних підприємств є збереження ділової 

активності та підвищення конкурентоспроможності у мінливих умовах. За таких 
умов актуальності набувають питання  оцінки наявного економічного 
потенціалу підприємства. Результати оцінювання економічного потенціалу 
підприємства дають змогу визначити наявні і приховані можливості його 
формування та використання, визначити кількісний та якісний склад ресурсів, а 
також обґрунтувати перспективи подальшого розвитку підприємства. 

Досліджено рівень розвитку економічного потенціалу на прикладі 
ПАТ «Укрзалізниця». У дослідженнях п'яти складових економічного 
потенціалу під вибіркою для кожного показника будемо розуміти 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. 
зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

64 

репрезентативну вибірку достатньої кількості цільової аудиторії.  До кожної 
складової було вибрано по кілька показників, які є одними з основних для 
визначення того чи іншого потенціалу. При цьому всі показники, що 
характеризують інформаційну та інноваційну складові економічного 
потенціалу підприємства є безрозмірними одиницями.  Вони утворюються як 
відношення величини частини вибірки, яка має певну властивість, до загальної 
величини вибірки. 

Отже, виробничий потенціал (ВП) підприємства характеризує група 
показників – коефіцієнт зносу, коефіцієнт приросту основних засобів, 
фондовіддача, коефіцієнт рентабельності основних засобів. Фінансовий 
потенціал (ФП) – коефіцієнт автономії, коефіцієнт поточної ліквідності, 
коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу. Трудовий потенціал (ТП) – коефіцієнт «старіння» трудових ресурсів, 
коефіцієнт постійності кадрів, коефіцієнт професійного розвитку, коефіцієнт 
рентабельності персоналу. Інформаційний потенціал (ІП) – індекс повноти 
інформації, індекс точності інформації, індекс суперечливості інформації. 
Інноваційний потенціал (ІнП) – рівень винахідницької активності, рівень 
використання інноваційних розробок, рівень сприйняття інновацій персоналом. 

Результати розрахунку вагових коефіцієнтів до кожної із складових 
економічного потенціалу представлено у таблиці 1. Формули для розрахунку 
кожного потенціалу представлено у таблиці 2. 

Таблиця 1 
Вагові коефіцієнти потенціалів 

 Виробничий 
потенціал 

Фінансовий 
потенціал 

Трудовий 
потенціал

Інформаційний 
потенціал 

Інноваційний 
потенціал 

е1 0,27 0,55 0,51 0,33 0,59 
е2 0,13 0,09 0,31 0,63 0,09 
е3 0,63 0,28 0,08 0,08 0,36 
е4 0,08 0,05 0,08 – – 

Таблиця 2 
Формули для розрахунку потенціалів 

Вид потенціалу Формула 
Виробничий потенціал 0,27 Кзн + 0,13 Кр + 0,63 Фв + 0,08 Кроф 
Фінансовий потенціал 0,55 Кавт + 0,09 Клп + 0,28 Кра + 0,05 Крвк 
Трудовий потенціал 0,51 Кстар + 0,31 Кпк + 0,08 Кпр + 0,08 Кр 

Інформаційний потенціал 0,33 Iр + 0,63 It + 0,08 Ic 
Інноваційний потенціал 0,59 Ja + 0,09 Jz + 0,36 Jo 
Застосовано матричний метод оцінювання економічного потенціалу (ЕП) 

через визначення показників складових потенціалів (рис. 1). 
високий Достатній рівень ЕП Високий рівень ЕП Високий рівень ЕП 
середній Низький рівень ЕП Достатній рівень ЕП Високий рівень ЕП 
низький Низький рівень ЕП Низький рівень ЕП Низький рівень ЕП 

 низький середній високий 
Рис. 1  Матриця парного порівняння параметрів економічного потенціалу підприємства 
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Значення осей матриці визначено методом згортки як середньозважені 
інтегральні значення, де значення показників та їх вагових коефіцієнтів 
визначаються експертами з використанням методу ієрархій Сааті. 

Так, в межах матриці розглянуто три варіанти результату економічного 
потенціалу підприємства: «низький рівень», «достатній рівень», «високий 
рівень». Шкала оцінки економічного потенціалу має три граничні поділки: 3, 6, 
9. Ці числа є абсолютними та визначенні шляхом експертного опитування. 

Розглянуто варіанти оцінки економічного потенціалу: «високий рівень 
ЕП» – економічний потенціал ефективно використовується на підприємстві, 
необхідно враховувати позитивний досвід в плануванні та реалізації заходів 
щодо підвищення економічного потенціалу, «достатній рівень ЕП» – 
економічний потенціал є умовно ефективним, тобто необхідно дослідити 
причину низьких значень складових економічного потенціалу для усунення їх в 
подальшій діяльності підприємства, «низький рівень ЕП» – економічний 
потенціал підприємства є не ефективним, необхідно здійснити додатковий 
аналіз для виявлення та усунення всіх недоліків. 

За рівняннями (табл. 2) визначено рівень використання потенціалів, а 
саме: виробничий потенціал – 59,07 %; фінансовий потенціал – 42,62 %; 
трудовий потенціал – 38,94 %. 

Для застосування матричного методу оцінювання потенціалів визначено 
абсолютну оцінку їх показників . В результаті дослідження отримано показники 
ефективності використання потенціалів та їх вагові коефіцієнти для 
ПАТ «Укрзалізниця». Отже: S1 = (ВП; ФП; ТП) =(6,20; 6,07; 4,96), S2 = (ІП; 
ІнП)=(2,88; 2,63). 

Отже, за першою групою показників економічний потенціал 
ПАТ «Укрзалізниця» є достатнім, за другою групою показників – низьким. 
Існує необхідність більш детального дослідження незадовільного рівня 
інформаційного та інноваційного потенціалів, для підвищення загального рівня 
економічного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». 

Для представлення загальних результатів дослідження узагальнюючого 
показника рівня розвитку економічного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця» 
використано логістичне рівняння, також відоме як рівняння Ферхюльста: 

)1(
)(

0

0




rt

rt

ePK

eKP
tP                                                     (1) 

де K – максимальне порогове значення; 
P0 – початкове порогове значення, 0,1; 
e – стала величина, 2,73; 
r – ваговий коефіцієнт потенціалу; 
t – абсолютна оцінка потенціалу. 
На рисунку 2 представлено реалізацію рівняння Ферхюльста 
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Рис. 2. Реалізація рівняння Ферхюльста  

Отримано узагальнюючий показник, що складає 5,2, що свідчить про 
достатній рівень розвитку економічного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». 

Результати аналізу надають можливість комплексно оцінити стан 
підприємства, його ресурси, ефективність використання економічного 
потенціалу, а також знайти можливості його зростання, обґрунтувати рішення, 
що приймаються. Підприємство повинно розглядатися як складна система, що 
знаходиться під впливом чинників, які постійно змінюються і розвиваються. 
Від якості проведеного аналізу залежить ефективність управлінських рішень. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ КУРСУ BITCOIN НА 

ОСНОВІ ЧАСОВИХ РЯДІВ 
 

За останні роки фінансовий ринок зазнав значного розвитку та  
трансформації. Одним з найбільш переломних моментів в його історії стала 
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поява криптовалют – особливого виду цифрових грошей, які мають власну 
децентралізовану платіжну систему та функціонують зазвичай на основі 
технології блокчейну.  Якщо на момент появи перших цифрових грошей у 2008 
році фінансова спільнота не сприймала їх всерйоз у якості розрахункових 
одиниць, то зараз усе більше і більше підприємств приймають їх як оплату за 
свої товари та послуги, банки та приватні компанії проявляють зацікавленість у 
їх використанні, а кількість транзакцій постійно зростає [1]. Тому наразі є 
досить актуальною задача пошуку та розробки спеціального інструментарію, 
який дозволить передбачувати та прогнозувати значення обмінних курсів 
сучасних криптовалют.  

Досліджуючи це питання, велика кількість практикуючих трейдерів 
почала активно використовувати синергетичний підхід, теорію хаосу та 
фрактальну геометрію [2]. Тому було вирішено проаналізувати поведінку цін на 
біткоїн в розрізі фрактальної теорії. Вона полягає в тому, що ринок 
розглядається, як складна хаотична система, поведінка якої повторюється в 
різних часових масштабах. Для здійснення фрактального аналізу було 
необхідно провести R/S-аналіз для знаходження показника Херста, що надасть 
можливість визначити чи підкорюється даний ряд фрактальному закону. 

За інформаційно-фактологічну базу було взято статистику цін на біткоїн 
по відношенню до курсу долару за 5 років: з 1 січня 2015 року по 26 січня 2019 
року. Розрахунки були проведені з використанням аналітичного пакету MS 
Excel. Таким чином було отримано вибірку з 1821 елементу, яку перш за все 
необхідно прологарифмувати. Після цього було проведено R/S-аналіз та 
отримано 18 значень R/S, необхідних для подальшої побудови рівняння 
регресії. Отримані розрахунки дозволили нам побудувати графік та отримати 
рівняння лінійної регресії (рисунок 1).  

Значення показника Н = 0,198 < 0,5, тому як висновок – даний ряд є 
антиперсистентним і не має довготривалої пам’яті, тобто отримана в минулому 
інформація не впливає на його поведінку в майбутньому.  При перевірці моделі 
на значимість за допомогою критерія Стьюдента та Фішера було визначено, що 
вона є адекватною. Оскільки отримане рівняння є точним, його параметри є 
статистично значущими, а отримане значення показника Херста менше 0,5, то 
для даних курсу Bitcoin можна побудувати ARIMA-модель. 

 
Рис. 1. Графік рівняння регресії 
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Для цього було використано програмний пакет Statistica. В результаті 
було отримано модель ARIMA (1, 1, 1), оцінки параметрів якої наведені на 
рисунку 2. З рисунку 2 можна побачити, що оцінки параметрів є статистично 
значущими, оскільки р < 0,5 та 95%-довірчий інтервал не містить нульових 
значень. 

 
Рис. 2. Таблиця результатів з оцінками параметрів моделі (1, 1, 1)  
 
Для того, щоб переконатися, що обрана нами модель має найкращі 

оцінки, було побудовано моделі з іншими параметрами (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), 
(2,1,1). Отримані оцінки для моделей є статистично не значущими, що 
підтверджує правильність обраної нами ARIMA-моделі з параметрами (1, 1, 1). 

Використовуючи отриману модель, було обчислено 20 прогнозних 
значень та їх довірчі інтервали, а також побудовано графік з урахуванням 
прогнозних значень (рисунок 3). 

Щоб перевірити, наскільки добре побудована модель прогнозує 
спостереження, необхідно її верифікувати. Для цього проведено перевірку 
залишків на відповідність нормальному розподілу та перевірку відсутності 
залишкової кореляції. Так, отримано, що: залишки представляють собою «білий 
шум»; не всі залишки потрапляють на лінію імовірнісного графіку, що вказує 
на наявність викидів; дані є рівномірно розподіленими з виключенням тренду; 
залишки є нормально розподіленими. 

 
Рис. 3. Графік прогнозних значень для змінної Bitcoin 

 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. 
зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

69 

Після перевірки моделі на адекватність були зроблені наступні висновки: 
похибка отриманих перших 10 значень знаходиться в межах 5%, що є гарним 
результатом та свідчить про те, що отримана нами АРІМА-модель є адекватною 
і досить точно прогнозує значення в межах одного періоду, а тому є придатною 
для короткострокового прогнозування. Таким чином, було доказано, що 
використання такого роду моделей з високим рівнем достовірності передбачує 
майбутнє становище на досліджуваному ринку, а отже їх використання є досить 
перспективним при моделюванні майбутніх параметрів розвитку ринку 
біткоїну. 
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МОДЕЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  

УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС 
 
Актуальність теми дослідження міграційних процесів зумовлена 

стрімким зростанням їх обсягів, інтенсивності, поширенням на всі країни світу, 
вагомим впливом на економічний та соціальний розвиток країн. В рамках цієї 
теми було досліджено міграцію робочої сили України до країн ЄС.  

Незважаючи на значну кількість досліджень, ця тематика є актуальною в 
умовах глобалізації світового господарства і потребує подальшого дослідження 
за допомогою сучасних методів економіко-математичного моделювання. Для 
моделювання та аналізу міграційних процесів нами були застосовані методи 
кореляційно-регресійного, кластерного аналізу, нечіткої логіки та побудова 
мінімального остівного дерева. 

Було здійснено кореляційно-регресійний аналіз для визначення тісноти 
зв’язку між результативною ознакою та факторними величинами, та 
побудовано економіко-математичну модель, яка дозволяє відобразити рівень 
залежності обсягів та напрямів міграції залежно від чинників, які можуть на неї 
впливати. 
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За результатами моделювання за даними на 2017 р. було отримано 
економіко-математичну модель: 

y = 15334 – 0,31*x1 + 1,41*x2  + 1625,2*x3 – 185,2*x4, R2 = 0,3083 (1)

де x1 – валовий внутрішній продукт на душу населення, x2 – щомісячна 
заробітна плата, x3 – рівень безробіття, х4 – податок на прибуток. 

Також побудовано кореляційно-регресійну модель, яка відображає рівень 
залежності обсягів та напрямів міграції за даними на кінець 2019 року, що 
дозволяє оцінити ситуацію, що склалась на сьогодні: 

y = 36498,31 – 0,45*x1 + 694,28*x2, R2 = 0,06263 (2)

де x1 – валовий внутрішній продукт на душу населення, x2 – рівень безробіття. 
Отримані результати вказують на низьку тісноту зв'язку між 

результативним показником та факторними величинами, а коефіцієнт 
детермінації свідчить, що на кінець 2017 р. залежність обсягу міграції робочої 
сили на 30,83% обумовлена обраними факторними величинами, а на кінець 
2019 р. – 6,26%. Як наслідок доведено, що залежність обсягу міграції робочої 
сили до країн ЄС на 69,17% у 2017 р., і на 93,74% у 2019 р. обумовлені іншими 
факторами, які є більшою мірою якісними та суб’єктивними. Можемо зробити 
висновок, що цими факторами є чинники, які відображають суб’єктивні аспекти 
міграції і залежать персонально від особи, яка приймає рішення про міграцію. 
Отримана модель з таким набором факторних ознак не дає комплексного 
уявлення щодо всіх факторів впливу на міграційні процеси. Кожна особа має 
право та можливість обирати для себе місце проживання і праці, тобто 
задовольняти різноманітні потреби матеріального, професійно-
кваліфікаційного та духовного характеру. Це обумовлено тим, що міграція 
відбувається з урахуванням особистих чинників – еколого-, етно-, політико-, 
економіко-, соціально-психологічних тощо. Тому у подальшому для більш 
повного та об’єктивного аналізу пропонується враховувати і інші, а саме 
суб’єктивні чинники міграції.   

З метою оцінки привабливості країн ЄС для міграції робочої сили 
України було використано нечітку систему Мамдані, яка реалізована в 
середовищі Matlab (програмний пакет Fuzzy Logic Toolbox). Для цього в 
системі нечіткого виведення Fuzzy Logic Toolbox було задано чотири вхідні 
(ВВП, валовий внутрішній продукт на душу населення; ЗП, розмір 
середньомісячної заробітної плати; РБ, рівень безробіття; ПП, розмір податку 
на прибуток) та одну вихідну (РП, рівень привабливості країни для міграції) 
лінгвістичні змінні.  
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Таблиця 1 
Рейтинг оцінки привабливості країн ЄС для міграції робочої сили України 

Країна 
Вхідні змінні 

Вихідна 
змінна Ранг 

ВВП, тис. дол. ЗП, тис. дол. РБ, % ПП, % РП 
Люксембург 103,30 3,57 5,70 4,20 83,1 1 
Німеччина 50,80 2,96 3,70 23,20 65 2 
Нідерланди 53,93 2,88 4,90 20,50 63,9 3 
Велика Британія 44,37 2,78 4,30 18,10 63,7 4 
Австрія 50,04 2,65 5,50 17,00 62 5 
Данія 50,64 2,60 5,80 17,70 61,2 6 
Ірландія 73,22 1,64 6,40 12,40 61,1 7 
Швеція 51,18 3,35 6,80 13,10 59,7 8 
Франція 44,17 2,47 9,70 0,70 59,1 9 
Бельгія 46,76 2,01 7,40 10,30 57,8 10 

Джерело: побудовано автором за даними [1-3] 
У таблиці 1 наведено рейтинг перших десяти країн угруповання ЄС, що є 

найбільш привабливими для міграції робочої сили з України. За результатами 
застосування методу нечіткого виводу Мамдані, зроблено висновки, що до цих 
країн відносяться Люксембург, Німеччина, Республіка Нідерланди, Велика 
Британія, Австрія, Данія, Ірландія, Швеція, Данія та Бельгія. Водночас, 
найменш привабливими країнами є Греція, Мальта, Латвія, Італія, Іспанія, 
Португалія, Кіпр та Румунія. Але, за результатами статистики основними 
країнами за обсягами міграції робочої сили з України сьогодні залишаються 
Польща, Німеччина, Італія та Чеська Республіка. Тобто, міграційна 
привабливість країн обумовлена не лише об’єктивними, а й суб’єктивними 
факторами, які в модель нечіткого виведення не були включені. 

Також нами було проаналізовано міграційні процеси з України в країни 
ЄС за допомогою методів кластерного аналізу та остівних дерев.  

За результатами моделювання методом кластерного аналізу було 
виявлено чотири великі кластери, на вершинах яких знаходяться Естонія, Данія, 
Португалія та Ірландія. Так, перший кластер є найбільшим і включає в себе 
Литву, Люксембург, Фінляндію, Румунію, Хорватію, Швецію та очолюється 
Естонією, для яких характерним є постійне зменшення обсягів міграції робочої 
сили з України. Другий кластер нараховує в своєму складі Данію, республіки 
Нідерланди та Чехію, для яких характерною є значна динаміка збільшення 
обсягів мігрантів з України за останні 27 років. У складі третього кластеру 
знаходяться Португалія, Кіпр та Італія, до яких з 1990 до 2010 рр. відбувалося 
значне зростання обсягів міграції, а починаючи з 2011 р., навпаки, різке 
зниження зацікавленості робочої сили України у такій міграції. Четвертий 
кластер включає в себе Ірландію, Велику Британію, Німеччину, де 
спостерігається великий обсяг міграції в перші роки отримання Україною 
незалежності, а потім її зменшення, але зі збереженням позитивної динаміки. 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Мінімальне остівне дерево динаміки міграційного руху населення 

України до країн ЄС за 1990-2017 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними [1] 
Отже, нами було застосовано методи кореляційно-регресійного аналізу, 

нечіткої логіки, кластерного аналізу та методу остівних дерев для моделювання 
процесів міграції, та доведено, що використання цих методів є доцільним для 
комплексного аналізу процесів міграції робочої сили. 

 
Література: 

1. International migrant stock: the 2017 revision [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data
/estimates2/estimates17.asp 

2. GDP based on purchasing-power-parity per capita [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD 

3. World Economic and Financial Surveys Database [Електронний ресурс] –
 Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.a
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО  

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
Україна переходить в нову епоху історії, пов’язану з Революцією гідності 

та появою можливості побудувати нову Україну на принципах сталого 
розвитку, верховенства права, захисту прав людини, демократії, солідарності, 
належного врядування. Сталий розвиток – це розвиток, який передбачає 
задоволення потреб нинішнього населення, не посягаючи на здатність 
майбутнього покоління задовольнити свої власні потреби. Тобто, дотримання 
концепції відповідає потребам сьогодення та в той же час – потребам майбутніх 
поколінь [1]. 

Метою цієї роботи є аналіз стану та особливостей динаміки індикаторів 
сталого розвитку в Україні.  

Актуальність дослідження полягає в необхідності усвідомлення ступеня 
впровадження концепції сталого розвитку в України в економічній, соціальній 
та екологічній сфері та його динаміки в порівнянні з іншими державами світу, 
що створить умови для розробки та обґрунтування програм подальшого 
розвитку України. 

У роботі проаналізовано загальні характеристики концепції сталого 
розвитку та систему індикаторів, що дозволяють оцінити ступінь її 
впровадження в Україні в порівнянні з іншими країнами світу. Здійснено аналіз 
економічної, екологічної та соціальної сфер концепції, виокремлено та 
проаналізовано динаміку найважливіших індексів: «Global Competitiveness 
Index» [2], «Human Development Index» [3], «Environmental Performance Index» 
[4], «Quality of Life Index» [5] та «Index of Economic Freedom» [6] (рис.1).  

 
Рис 1. Значення основних індикаторів сталого розвитку та рейтингове місце України за ними, 

2018, 2019 рр. 
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Зокрема, аналіз динаміки соціального індикатору «Quality of Life Index» 
та його складових (рис. 2) дав змогу з’ясувати, що, незважаючи на процес 
покращення якості життя всередині країни, він є повільним відносно інших 
країн. За рахунок використання трендової моделі побудовано прогноз значення 
індикатора у 2020 р. 
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Рис 2. Динаміка індексу«Quality of Life Index» та його складових в Україні, 2012 – 2019 рр. 
Для індикатору «Human Development Index» проведено порівняльний 

аналіз тенденцій зростання для різних країн (рис.3).  

 
Рис 3. Динаміка «Human Development Index», 1991 – 2017 рр.  

Для проведення порівняльного аналізу динаміки економічного індикатора 
«Index of Economic Freedom» України з іншими країніми проведено 
регресійний аналіз та за даними 180 країн за 20 років (2000 – 2019 рр.) 
побудовано багатофакторну регресійну модель зі змінними, що є складовими 
індексами загальної оцінки. Це дало змогу визначити індекси для 6 країн, що не 
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були відомі раніше, а також за рахунок застосування одного з методів 
інтелектуального аналізу даних - кластерного аналізу – здійснити групування 
країн у 8 кластерів, визначити місце України у цьому розбитті та виявити 
особливості динаміки (рис. 4), що впливають на існуючий стан та зумовлюють 
напрями удосконалення подальшого розвитку України. 

 
Рис. 4. – Характеристики Кластеру 1 (35 країн із 186: Україна, Росія, Азербайджан, Індія, 

Пакистан, Кенія, Бразилія, Аргентина, Таджикистан та ін.) 
За всіма проаналізованим індикаторами, навіть якщо і спостерігається 

позитивна тенденція до їх збільшення вцілому та їх складових окремо, то в той 
же час не спостерігається позитивної динаміки стосовно просування України у 
рейтингу. Це свідчить про те, що, незважаючи на процес покращення якості 
життя всередині країни, зростання економіки та покращення окремих 
екологічних показників, впровадження концепції сталого розвитку та 
підвищення позицій України у рейтингах відносно інших держав є значно 
повільнішими відносно інших країн, що не дає змоги Україні виходити на 
більш високі рейтингові позиції за всіма індексами. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ БРЕНДУ ЯК ПРОЦЕС 

СТРАТЕГІЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постійне підвищення рівня конкуренції, вимагає від виробників товарів 
та послуг індивідуалізувати свою продукцію. Враховуючи цей фактор, бренд 
виходить на новий рівень сприйняття як стратегічний актив підприємства, який 
надає можливість реально оцінювати вартість компанії. Вітчизняні 
підприємства прагнучи до конкурентоспроможності на ринку лише в останні 
декілька років починають розглядати бренд як невід’ємну складову свого 
бізнесу, здатну приносити додатковий прибуток за рахунок підвищеної 
лояльності споживачів. Проте, на сьогодні не існує еталонних методів 
оцінювання вартості бренду, а ті, що існують, мають певні недоліки у 
застосуванні. Метою роботи є науково-теоретичне дослідження вартості 
бренду, чинників, які на неї впливають і застосування наукових методів 
розрахунку вартості бренду в експертній системі за допомогою MATLAB. 

 
Рис 1. Концепція оцінки вартості бренду 

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність вирішення таких 
завдань: дослідити існуючи методики оцінки вартості бренду; розробити 
модель визначення вартості бренду для моделювання управління брендом; 
впровадити метод аналізу ієрархій в методологію підрахунку вартості бренду 
для визначення ефективного розвитку бренду; практичне впровадження 
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експертної системи для дослідження поточної тенденції розвитку бренду і 
визначення рекомендацій щодо поліпшення управління брендом. 

Під час проведення досліджень було використано наступні методи, що 
обумовлюються поставленою метою і завданнями: метод оцінювання вартості 
бренду Interbrand для визначення вартості бренду і складання моделі, яка 
застосовується в експертної системі; метод оцінювання вартості бренду V-
RATIO для визначення ринкової вартості; метод аналізу ієрархій для прийняття 
рішень щодо розвитку бренду та критеріїв бренд-мультиплікатора; теорія 
нейронних мереж для оцінки вартості бренду за рахунок доданої вартості, 
мультиплікатора і витрат на рекламу. 

Розглянувши сучасні методики дослідження бренду Interbrand та V-
RATIO, виявлено, що результати підрахунків за різними методиками різняться 
в залежності від поставленої мети: довгострокова чи короткострокова вартість. 
Розглянуто 19 критеріїв оцінки бренду. Запропоновано власну концептуальну 
модель оцінки вартості бренду на базі замкнутої системи аналізу та 
моделювання факторів. Вплив критеріїв на вибір альтернатив вибору стратегій 
підвищення вартості бренду запропоновано знаходити методом аналізу ієрархій 
Сааті. Для підвищення адаптивних властивостей обраних критеріїв 
запропоновано застосовувати механізм альтернативних стратегій підвищення 
вартості бренду за рахунок втілення в алгоритм процесу нейронної мережі 
Кохонена. 

Побудова моделі з подальшим її вивченням, аналіз даних, отриманих 
після моделювання дозволив виявити вимоги до методології, яка на думку 
автора повинна базуватися на програмному забезпеченні, експертної системі: 

1. застосовність для ринкової і внутрішньої системи; 
2. легкість у використанні; 
3. повністю виключити будь-які фактори, які повинні оцінюватися 

експертом суб'єктивно; 
4. застосовність в будь-якій області економіки, будь-якій сфері діяльності 

підприємства; 
5. результати підрахунків за новою методикою повинні надавати дані, 

корисні для аналізу і ухвалення рішення щодо розвитку бренду; 
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ  
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 

 
Однією з серйозних проблем у нашій країні є міжрегіональні контрасти в 

соціально-економічному розвитку. Причому останнім часом ці контрасти 
поглиблюються, внаслідок чого неминуче відбувається розширення ареалів 
депресивності й бідності, ослаблення механізмів міжрегіональної економічної 
взаємодії і наростання міжрегіональних суперечностей.  

На сьогодні існує велика кількість методичних підходів до оцінювання 
рівня соціально-економічного розвитку регіонів і визначення регіональних 
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рейтингів, що відрізняються значною варіативністю [1]. Серед фахівців, які 
працюють над даною проблематикою в Україні, слід окремо виділити 
напрацювання Т. С. Клебанової, Л. С. Гур’янової, І. З. Сторонянської, В. І. 
Шевцової. Питання міжрегіональних диспропорцій, зокрема їх оцінка та аналіз, 
досліджують і зарубіжні вчені, зокрема, С. В. Перфильев, Т. Н. Морозова, А. 
Кьотчер’єр, К. Ворауер та В. Спієза. 

Одним з найбільш цікавих напрямів дослідження нерівномірності 
регіонального розвитку є теорія конвергенції, яка дозволяє оцінити швидкість 
сходження темпів економічного зростання регіонів-лідерів і регіонів-
реципієнтів. 

Найбільш повну «лінійку» індикаторів концентрації нерівномірності 
(дивергенції) дають так звані показники загальної ентропії. У випадку 
розподілу соціально-економічних благ ентропія означає відхилення від 
абсолютно рівномірного розподілу. Ентропійний індекс нерівномірності, 
заснований на понятті ентропії з теорії інформації, запропонував Г. Тейл [4].  

Проста, незважена формула індексу Тейла має такий вигляд:  
 

 
 
Особливістю застосування індексу Тейла для регіональних досліджень є 

те, що його необхідно представити у зваженому вигляді, тобто в такому, що 
використовується для згрупованих даних.  

Так, нехай населення країни розбите на n регіонів, кожному i-му регіону 
відповідає  – чисельність населення та  – показник розвитку регіону 
(наприклад, ВРП).  

 
Тоді формулу першого індексу Тейла можна представити в такий спосіб:  
 

	
	
де  – значення показника розвитку по країні;  

 – значення показника розвитку -го регіону;  
 – чисельність населення країни;  
– чисельність населення -го регіону. 

Для оцінки нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів 
України було використано такий узагальнюючий показник як ВРП областей у 
розрахунку на чисельність населення [3]. Результати розрахунку індексу Тейла 
та прогнозні значення наведені на рис.1. 
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Рис. 1. Значення індексу Тейла з лінійним та поліноміальним трендами за 2013-2017 

роки  
 

Прогнозні значення зберігають тенденцію до скорочення при 
поліноміальній тенденції та зростання при лінійній. Оскільки коефіцієнт 
детермінації для поліноміальної тенденції вищий, це збільшує вірогідність 
такого розвитку подій. 

За методологією розрахунку моделі конвергенції, першим кроком 
розраховуємо відношення ВРП до ВРП базового року. В даному випадку, 
базовим роком обрано 2013 рік.  

На рис. 2 наведено графік теоретичних та фактичних значень ендогенної 
змінної для моделі бета-конвергенції за 2017 рік з виключенням Донецької та 
Луганської областей. 

 

 
Рис. 2. Графік фактичних і теоретичних значень ендогенної змінної  

 
Реалізація моделі безумовної конвергенції дозволяє зробити висновок про 

відсутність єдиної для всіх регіонів траєкторії пропорційного зростання; 
необхідність формування диференційованих стратегій регіонального розвитку. 

Таким чином, аналіз економічного простору України на основі концепції 
конвергенції підтверджує посилення дисбалансів регіонального розвитку, що 
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може привести до уповільнення темпів економічного зростання і свідчить про 
необхідність формування механізмів згладжування впливу зовнішніх шоків на 
економічну динаміку. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ  

В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ 
 

Вступ. Визначна роль, теоретичне і прикладне значення ортодоксального 
рівняння Солоу висвітлюється в багатьох літературних джерелах, для 
прикладу[1, 2]. 

Виклад основного матеріалу. Отже, будемо розглядати рівняння Солоу: 
       (1) 

де змінна k=k(t) відповідає капіталомісткості,  – перша її похідна; 

коефіцієнт s – норма накопичування капіталу; константи А та α належать 
функції Кобба-Дугласа економіки суспільства, відповідно А відображає непрямі 
витрати, а величина α є еластичністю; коефіцієнт, s – норма накопичення 
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капіталу, d – ступінь вибуття капіталу, n – середній темп зростання зайнятого 
населення, причому d+n=λ. 

Від нелінійної динамічної моделі (1) перейдемо до нерівності: 
.           (2) 

Інтегруючи її, отримуємо мажорантну оцінку: 

 . 
Зауваження: маючи статистичні дані для економіки суспільства, 

розраховуються величини А та α за формулою: 

, 

з використанням функції «linest» Excel.  
В таблиці 1 приводяться числові значення коефіцієнтів А та α для 

вибраних нами країн: 
Україна Бразилія Канада Китай США 

А 4,422651 2,515982 3,996579 2,807745 3,307185
α 0,817832 0,913735 0,783746 0,821271 0,774661

Табл. 1 Числові коефіцієнти А та α рівняння Кобба-Дугласа для вибраних 
країн 

Запишемо другу похідну рівняння (1): 
. 

Очевидним чином виконується: 

.  

Або:  

. 

Отже, приблизно можна покласти: 

, 

тобто, відношення другої похідної  до першої є добуток коефіцієнта 
еластичності на темп зростання. По-іншому, справедливим буде вираз: 

,           (3) 

який засвідчує наявність динамічної траєкторії еластичності, оскільки 
співмножники виразу є функції незалежної змінної t. Динамічна траєкторія для 
розглянутих економік представлена на рисунку 1. 
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Рис. 1 Динамічні траєкторії коефіцієнта еластичності 

Розглянемо першу похідну величини оберненої до темпу: 

 
З огляду на вираз (3) остаточно записується: 

 
Інтегруванням останнього виразу знаходимо: 

 
тобто, з плином часу темп падає, що цілком відповідає наявним уявленням з 
інших позицій. Динаміка зменшення темпу зображена на рисунку 2. 

 
Рис. 2 Траєкторії динаміки темпу еволюції економіки. 

Стаціонарна точка  ( ) траєкторії економічного 
розвитку розраховується за формулою: 

. 

Отримані аналітичні вирази пройшли експериментальну перевірку на 
прикладі економік 5 країн, вибір яких зумовлений розмаїттям їх характеристик. 
Для комп’ютерного моделювання була взята статистична інформація за 2000-
2016 роки, а роки 2017 та 2018 фігурували для співставлення розрахункових і 
реальних даних. 
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Висновки. Оцінювання економічного зростання та потенціалу 
економічного зростання є важливим елементом для формування економічної 
політики країни щодо визначення проблем, які гальмують економічний 
розвиток країни та щодо розподілу виробничих факторів для максимізації 
економічного ефекту. Основою математичної бази для оцінювання економіки є 
модель Солоу, яка містить головні параметри, що впливають на розвиток 
країни. 

Україна у порівнянні з розвиненими країнами світу має дуже високий 
потенціал до зростання економіки. Незважаючи на це та на достатні запаси 
природних та трудових ресурсів, темпи економічного розвитку України 
надзвичайно низькі, що пов’язано з небажанням іноземних інвесторів вкладати 
кошти в підприємства через політичну нестабільність та великий ризик не 
отримати прибутків. Проте темп економічного зростання для України є 
стабільною величиною, що вказує на віддаленість економіки від стаціонарного 
стану. 

Для інших країн справедливими будуть наступні висновки: 
- Канада має стабільну економіку та високий потенціал до зростання, 

проте наявна нестача трудових ресурсів, що гальмує ріст економіки; 
- Китай та Бразилія на повну використовують свій потенціал завдяки 

іноземним інвестиціям та запасам природних і трудових ресурсів; 
- у США стабільна і розвинута економіка, що поступово наближається до 

свого стаціонарного стану. 
Подальше дослідження дасть змогу прогнозування глобальної 

економічної ситуації у світі, визначення майбутніх економічних лідерів та 
оцінити швидкість зростання економіки для будь-якої країни світу. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ  
ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ТОРГІВЛІ ВЗУТТЯМ 

 
Актуальність даної теми полягає у тому, що CMS системи стають 

невід’ємною частиною сучасної розробки інтернет-сайтів та відіграють 
надзвичайно велику роль в розвитку онлайн-підприємництві. Як показують 
дослідження для вітчизняних торгівельних підприємств в сфері продажу 
взуття доцільніше використовувати інтернет-магазин, тому що він надає 
можливість продавати більший асортимент продукції та викликає значно 
більше довіри, ніж, наприклад, односторінковий сайт. 

Метою статті є обґрунтування доцільності використання CMS систем у 
сучасній розробки веб-сайтів торгівлі взуттям. 

Об’єктом дослідження є новітні системи управління контентом сайту. 
Предметом дослідження є висвітлення позитивних сторін при 

використанні CMS систем при розробці торгівельних платформ торгівлі 
взуттям. 

Система керування вмістом (контентом) (англ. Content management 
system, CMS) — це інформаційна система або комп’ютерна програма, що 
використовується для забезпечення та організації спільного процесу 
створення, редагування і управління вмістом (тобто контентом) сайтів (веб-
додатків) [1, c. 495]. 

Система керування вмістом сайту – це по своїй суті ядро інтернет-
ресурсу, його так званий «движок». Завдяки використанню сучасних CMS 
інтернет-підприємці отримують можливість вільно керувати контентом на 
сайті, оперативно та невимушено змінювати весь масив даних (тексти, 
рисунки і т.д.), розміщувати прайс-листи, опубліковувати різні новини та 
акційні пропозиції. Все це можна робити без особливих навичок та вмінь. 
Будь-яка людина може без особливих проблем освоїти CMS, а тому дана 
система є надзвичайно потрібною в сучасному «швидкому» світі. 

На сьогоднішній час значна кількість сайтів є в мережі Інтернет. Їх 
можна умовно розділити на два типи: рукописні та на основі готового 
«движка». Кожен з таких видів має свої переваги та недоліки. Так, рукописні 
сайти є актуальними для масштабних проектів, яким потрібен дуже гнучкий 
ресурс, який буде задовольняти спеціалізований функціонал. Іншим видом 
сайтів за створенням є ресурс, який функціонує на базі вже готового 
програмного забезпечення. Найвідомішим таким є СMS система. Вона 
закликана поєднати потрібні можливості зі зручністю роботи. 
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Щоб проаналізувати важливість CMS системи в розробці сучасного 
інтернет-магазину потрібно перерахувати основні переваги та недоліки цих 
систем. 

Основні переваги CMS: 
Система дає можливість: 
 вибору розширень і шаблонів з величезної кількості як платних, так і 

безкоштовних; 
 налаштування дизайну і функціоналу «під себе»; 
 можливість отримати готовий інтернет-магазин за короткий час; 
 перенесення сайту з хостингу на хостинг; 
 вебмайстер має можливість самостійно створювати або редагувати 

веб-сторінки. 
Основні недоліки CMS: 
 обмежені можливості налаштувань не підходять для унікальних 

сайтів; 
 оновлення версії системи може супроводжуватися спотворенням 

структури; 
 при підключенні плагінів потрібні додаткові ресурси на сервері. 
По своїй суті, веб-сайт повинен рекламувати товар чи послугу в мережі 

Інтернет. Правильно продуманий сайт має великі шанси привести клієнта та 
отримати прибуток. Сучасна людина постійно шукає можливості заощадити 
свій час, а тому, наприклад, можливість купити товар чи послугу через мережу 
Інтернет стає дійсно значною перевагою не тільки для клієнтів, але і для 
розробників. Розробники, які створюють сайти на системі управління 
контентом є дійсно потрібними на ринку праці. А тому знайти роботу, якщо ти 
вмієш розробляти сайти на CMS не стане проблемою. 

Системи управління контентом мають ряд переваг. Саме цей «движок» 
відповідає за простоту і зручність роботи з контентом, фактично виконуючи 
роль «адміністративного програмного блоку»[2]. 

Також CMS здатна вирішувати більш складні завдання, наприклад, такі 
як формування періодичних звітів з ефективності продажів або прогнозів, 
ведення бухгалтерського обліку, взаємодія з CRM-системою або навіть 
управління власною. Що в свою чергу надає можливість повністю керувати 
відділом продаж. По суті, це система, яка може трансформуватися під різні 
забаганки користувачів. 

Дуже важливою складовою при створенні сайту торгівлі взуттям на CMS 
є захищеність. Вони значно більш захищені, ніж рукописні сайти, тому що 
СMS системи реалізовують і підтримують професійні програмісти зі всього 
світу, що дає можливість забезпечити високий рівень якості програмного 
продукту. Що казати про різні доповнення, то вони реалізовані для різних 
вимог і фінансових можливостей. Є безліч доповнень, які покликані 
підвищити рівень захищеності від злому чи хакерській атаці. Таким чином 
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сайти, які створені на таких платформах захищені сповна, тому що захист 
відбувається як зі сторони самих розробників, так і зі сторони користувачів. 

Опираючись на зазначене, в рамках наукової роботи було створено 
повноцінний, функціональний та сучасний інтернет-магазин торгівлі взуттям, 
який буде з часом давати економічно-ефективний результат. Також була 
проаналізовано схема бази даних інтернет-магазину на платформі Opencart.  
Розроблений сайт задовольнив усі вимоги, поставленим на етапі постановки 
завдання. При розробці веб-сайта були використані готові модулі оплати, була 
встановлена тема, яка має гарний вигляд і виділяється від стандартної теми,  
був вже встановлений модуль реєстрації, голосування, і здійснення пошуку по 
сайту. Дані модулі були допрацьовані з урахуванням специфіки веб-сайта і 
успішно упроваджені в його структуру. На завершення, був змодельований 
процес використання сайта користувачем та описані створені можливості для 
клієнта. 

Отже, підсумовуючи все вищезгадане, CMS системи – це невід’ємна 
частина сучасного сайтобудування мереж та комірок торгівлі взуттям, швидка 
можливість запустити такий проект в Інтернет та стрімко отримати результат. 
Для людей час – це гроші, а тому використання системи управління є 
оптимальним рішенням при створенні сайту, оскільки це економія часу і 
ресурсів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТІВ КРУЇЗНИХ ТА КОНТЕЙНЕРНИХ 

ЛІНІЙЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМУМУ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРИБУТКУ  
ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА 

 
Проблема вибору найбільш ефективних маршрутів морських круїзів 

набуває особливо важливого значення на сучасному етапі у зв'язку з активним 
розвитком міжнародних контактів та світової туристичної індустрії. 
Ефективність роботи круїзної компанії на ринку в значній мірі буде залежати 



Матеріали ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. 
зі спеціалізації «Економічна кібернетика» 
 

88 

від того, наскільки правильно обрані порти заходу, вдало підібраний час 
стоянки в кожному порту і загальна тривалість круїзу. Скажімо, що 
ефективніше для судновласника: використовувати круїзне судно на тривалому 
маршруті чи за цей час здійснити на цьому судні два-три невеличких круїзи?  

У роботі [1] проводилися дослідження економічної ефективності роботи 
пасажирського флоту, розглядалися питання організації морських 
пасажирських ліній; туристичному та круїзному судноплавству присвячені 
роботи [2-3]. 

Однак у публікаціях не знайшли достатнього відображення чинники, що 
впливають на вибір портів і часу перебування в них, не розглядався вплив 
привабливості порту заходу на доцільну тривалість стоянки в порту, не 
використовувався в якості критеріального показник інтенсивності прибутку, що 
представляє собою відношення прибутку до часу його отримання. Між тим, 
стосовно круїзної проблематики цей показник, що органічно поєднує 
фінансовий і часовий фактори, є особливо актуальним. 

Природно, визначення найкращого маршруту морського круїзу (вибір 
загальної кількості портів заходу і конкретних портів, послідовності заходу в ці 
порти, тривалості стоянок в кожному з них) за таким складним критерієм і з 
урахуванням множини важливих чинників можливо тільки за допомогою 
відповідної економіко-математичної моделі.  

Певним узагальненням задачі оптимізації маршруту морського круїзу 
виступає задача оптимізації маршруту контейнерної лінії, оскільки всі туристи 
стартують та фінішують лише у початковому (і кінцевому) порту маршруту, 
контейнери ж можуть завантажуватись та вивантажуватись й у довільних 
проміжних портах маршруту, до того ж від кількості контейнерів залежать 
вартості вантажних робіт та тривалості стоянок у відповідних портах. 

Тож метою роботи є створення економіко-математичного апарату 
оптимізації маршрутів круїзних та контейнерних ліній. 

Завдання роботи ‒ побудова, аналіз та реалізація економіко-математичних 
моделей оптимізації маршрутів круїзних та контейнерних ліній за критерієм 
максимуму інтенсивності прибутку, а також порівняння запропонованих 
моделей із класичною задачею комівояжера [4]. 

Методика дослідження ‒ економіко-математичне моделювання, 
комп'ютерні розрахунки, економічна інтерпретація отриманих результатів. 

Використаний у роботі критерій максимуму інтенсивності прибутку, що 
синтезує фінансовий та часовий чинники у єдиний показник, дозволяє 
застосувати задачу комівояжера до оптимізації маршрутів круїзних та 
контейнерних ліній, при цьому класична задача комівояжера узагальнюється за 
такими напрямками. 

1. У класичній задачі комівояжера мінімізуються витрати фінансів або 
часу, у наших моделях оптимізується співвідношення обох цих чинників ‒ і 
фінансів (причому розглядаються не лише витрати, а й доходи), і часу. 

2. З переходом від критерію на мінімум (витрат) до критерію на 
максимум (інтенсивності прибутку) стає допустимим зняття вимоги 
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обов'язковості заходу в усі пункти маршруту ‒ відповідно, з'являється 
можливість вибору із загальної множини найбільш привабливих пунктів, між 
якими тільки і оптимізується маршрут. У класичній задачі комівояжера 
визначався оптимальний маршрут між обов'язковими пунктами, в наших 
постановках ‒ визначається оптимальний маршрут між оптимальними 
пунктами! 

3. У наших моделях оптимізується не лише маршрут між пунктами, як у 
задачі комівояжера, і навіть не тільки самі ці пункти ‒ але і тривалості 
перебування судна в кожному з цих пунктів! 

4. При оптимізації маршруту круїзу доцільність заходу в той чи інший 
порт визначається відстанню до нього та його туристичною привабливістю, при 
оптимізації маршруту контейнерної лінії ‒ відстанню та величиною 
вантажопотоку, яка, в свою чергу, залежить від тривалості маршруту (чим вона 
більша, тим більше накопичується вантажу).  

5. Наші моделі враховують ще й вартості суднозаходу в той чи інший 
порт та навантажувально-розвантажувальних робіт в них, необхідність балансу 
перевезень навантажених та порожніх контейнерів, постійні (незалежні від 
маршруту) витрати часу на організацію рейсів. 

Проведені розрахунки за побудованими моделями підтвердили їх 
адекватність та дали змогу отримати практичні рекомендації щодо 
оптимальних маршрутів круїзних та контейнерних ліній з порту Одеса. 
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АВТОРЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ 
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Ситуація в банківському секторі України доволі нестабільна впродовж 

останніх років. Оскільки кризові явища та воєнні дії суттєво впливають на 
економіку України, тому потрібні нові актуальні методи досліджень. 
Дослідження розвитку сфери банківництва України та її зв’язку із 
макропоказниками доцільно проводити за допомогою інструментарію 
економіко-математичного моделювання, а саме авторегресійного моделювання, 
яке застосовують для виявлення взаємозалежностей між економічними 
показниками. 

О. Еванс та Р. Еленогена [1] застосували баєсівську векторну 
авторегресійну модель для 15 африканських країн з метою дослідження впливу 
ВВП на фінансову інклюзію. І. Окафор зі співавторами [2] побудували VAR-
модель, щоб дослідили залежності між банківськими кредитами і депозитами та 
економічним зростанням Нігерії на період 1981-2014. А. Арабі [3] за 
допомогою векторної моделі корекції помилок досліджував ефекти фінансового 
розвитку в економічному зростанні Судану. Роль банківських депозитів у 
зростанні економіки Нігерії за допомогою VECM- моделі досліджували 
С. Огеге та А. Шіро [4]. Залежності між обсягами кредитування приватного 
сектора економіки та ВВП для малої відкритої економіки (на прикладі Ірландії) 
досліджували Р. Келлі та співавтори [5]. Х.Ловін досліджує румунську 
банківську систему, використовуючи VAR модель [6]. 

Для того, щоб виявити залежність між показниками банківського сектору 
та макроекономічними показниками України застосовано VAR- модель (модель 
векторної авторегресії)дослідження на основі чотирьох часових рядів [9, 10]. 

Для дослідження обрано показники: депозити, кредити, курс долара до 
гривні та ВВП України. Дані отримано із офіційного сайту НБУ [7], а також із 
сайту Державної служби статистики України [8], період, за який взято 
статистичну інформацію, розпочинається із 2011 року і триває до 3 кварталу 
2019 року (додаток А). 

Для побудови моделі VAR-deposits використано максимальну кількість 
лагів – 3. Виявлено, що ВВП залежить лише від власних лагових значень в 
третьому, другому та першому періоді та константи, депозити залежать від 
лагового значення в третьому періоді ВВП та константи, курс долара в свою 
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чергу залежить від власних лагових значень(перший та другий період) та 
лагового значення в третьому періоді ВВП: 

 
для ВВП –  d.GDP = d.GDP.l1 + d.deposits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + 
d.deposits.l2 + d.dollar.l2 + d.GDP.l3 + d.deposits.l3 + d.dollar.l3 + const,  
для депозитів – d.deposits = d.GDP.l1 + d.deposits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + 
d.deposits.l2 + d.dollar.l2 + d.GDP.l3 + d.deposits.l3 + d.dollar.l3 + const,  
для курсу долара – d.dollar = d.GDP.l1 + d.deposits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + 
d.deposits.l2 + d.dollar.l2 + d.GDP.l3 + d.deposits.l3 + d.dollar.l3 + const. 

 
Аналогічну модель було побудовано і для курсу долара, кредитів та ВВП. 

Для побудови моделі VAR-credits було використано максимальну кількість 
лагів – 2. ВВП залежить лише від своїх власних значень у першому та третьому 
періоді, курс долара в цій моделі також залежить лише від свого власного 
лагового значення, а якщо говорити про кредити, то можна зробити висновок, 
що вони не залежать від лагових значень ані власних, ані інших показників:  

 
для ВВП –  d.GDP = d.GDP.l1 + d.credits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + 
d.credits.l2 + d.dollar.l2 + const,  
для кредитів – d.GDP.l1 + d.credits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + d.credits.l2 + 
d.dollar.l2 + const,  
для курсу долара – d.GDP.l1 + d.credits.l1 + d.dollar.l1 + d.GDP.l2 + d.credits.l2 
+ d.dollar.l2 + const. 

 
Також за допомогою VAR-моделей  спрогнозовано значення 

досліджуваних часових рядів на 10 наступних періодів: ВВП (рис.1), депозитів 
та кредитів (рис.2), курсу долара (рис.3) 

 
Рис.1. Прогнози для різниць ВВП 
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Рис.2. Прогноз для різниць депозитів та кредитів 

 
Рис.3. Прогнози для різниць курсу долара 

 
Отже, побудовано VAR моделі на основі чотирьох часових рядів, які 

харакетризують обсяги депозитів та макроекономічний стан України, при чому 
відслідковано, щоб змінні не корелювали тіж собою та репрезентували 
економічну інформацію, яка не дублюється. В ході передмодельної підготовки 
часові ряди були очищені від трендів та сезонності, оцінено кільксть лагів 
моделі. 

Модель показала взаємозалежність ВВП з курсом валют, а також із 
депозитами та кредитами. Підтверджує наявність взаємозв’язків також і тест 
Гренджера. Отримана модель відповідає загальним уявленням про теперішню 
ситуацію з депозитами та кредитами в Україні. 
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АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЯ 
 
Овочівництво України розвивається швидкими темпами. В інтересах 

населення необхідно забезпечити виробництво овочевих культур у кількості, 
асортименті та якості, що задовольняє потреби населення в них шляхом 
завершення і створення гарантованого виробництва овочів, удосконалення 
технологій впровадження комплексної механізації, яка забезпечує значне 
скорочення затрат праці, шляхом продовження організації спеціалізованих 
господарств і тепличних комбінатів. Усі ці фактори визначають актуальність 
досліджень стосовно організації виробництва овочів. 

Поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва овочів дає змогу 
господарствам зосередити зусилля на розвитку основної галузі, 
удосконалювати технологію виробництва, організацію праці і управління, 
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цілеспрямовано підвищувати кваліфікацію кадрів [2]. Це сприяє зростанню 
продуктивності праці та зниженню собівартості продукції. 

Досліджуване фермерське господарство “Агропоступ” є підприємством, 
яке спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, а саме картоплі, 
знаходиться у сприятливому для цього зовнішньому середовищі, має також у 
своєму розпорядженні свиноферму, яка формує досить малу частку доходу. В 
асортимент вирощуваних на підприємстві овочів входять: капуста, морква, 
столові буряки (табл.1).  

Таблиця 1  
Структура виробництва овочів у ФГ “Агропоступ” 

Культура 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 

га % Га % га % 
Капуста 14 58,3 20 66,6 10 47,6 
Морква 6 25,0 5 16,7 8 38,1 
Столові буряки 4 16,7 5 16,7 3 14,3 

Разом 24 100,0 30 100,0 21 100,0 
 

Найбільшу питому вагу у структурі овочевої площі займає 
розповсюджена у цьому регіоні капуста 47,6%, моркву вирощують на площі 8 
га, а столові буряки на 3 га. Структура виробництва овочів на підприємстві з 
року в рік повторюється, або дещо коригується.  

Найбільш поширені і економічно вигідно вирощувати капусту, середня 
урожайність якої з 1га складає близько 700 ц. За ефективністю вирощування 
морква займає друге місце. Урожайність за 2018 рік овочевих культур 
становить 439,8 ц з 1 га, звичайно це невисока урожайність. Не менш 
ефективними є вирощування столових буряків. Слід зазначити, що за 
харчовими якостями морква і столові буряки цінні, тому в перспективі площу 
під ними доцільно було б розширити. Враховуючи те, що підприємство 
знаходиться у приміській зоні, йому б на перспективу варто зосередити увагу 
на вирощуванні помідорів, огірків, перцю, баклажанів. 

У ФГ “Агропоступ” не є низька рентабельність за рахунок зменшення 
собівартості центнера продукції, збільшення середньої реалізаційної ціни. 
Також висока рентабельність за рахунок високої продуктивності праці на 
основі малооб’ємних технологій, раціональної структури використання площ 
овочевих культур та запровадження високоврожайних сортів овочів. 

Під оптимальністю використання овочів в фермерському господарстві 
“Агропоступ” треба розуміти таке співвідношення кількості овочів, висадженій 
на даній площі, яке б забезпечило  виконання заданого виробництва і дає змогу 
найбільш повно і ефективно використати виробничі ресурси і мати найвищий 
економічний ефект. 

Важливе значення при опрацюванні економіко-математичної моделі даної 
задачі має вибір критерію оптимальності, який повинен відображати 
ефективність сільськогосподарського підприємства, відповідаючи одночасно 
загальносуспільним вимогам [1]. 
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Для розробки економіко-математичної моделі задачі ми 
зосереджуватимемо увагу не лише на виробництві овочевої продукції 
відкритого грунту, а виступаємо з пропозицією вирощувати овочі закритого 
грунту. Закритий грунт має свої особливості вирощування овочевих культур. 
Специфіка їх полягає у тому, що культури вирощуються у культурозмінах 
(першій і другій). Ми пропонуємо вирощування огірків у 1 і 2 культурозмінах, а 
виробництво помідорів лише у першій, щоб створити таким чином 
конкуренцію з виробництва ранньої овочевої продукції іншим приміським 
підприємствам та приватному сектору. Окрім того, у першій культурозміні 
пропонується виробництво інших культур, таких як перець та баклажани. Друга 
культурозміна буде наповнена вирощуванням у так званих коридорах зеленних 
культур (цибуля на перо, салат, редиска, кріп, петрушка). 

У задачі розраховано скільки буде одержано овочевої товарної продукції 
із відкритого і закритого грунту окремо і разом, а також у розрізі культурозмін 
від кожної культури. Крім того, дана відповідь скільки буде одержано і 
затрачено коштів, який буде одержаний прибуток, скільки буде припадати 
прибутку на 1 га у відкритому грунті, на 1 м2 в закритому грунті та рівень 
рентабельності виробництва овочів (табл.2).  

Таблиця 2 
Економічна ефективність вирощування овочів 

Культура 
Матеріально-

грошові 
затрати, тис.грн

Прибуток 
тис.грн 

Припадає 
прибутку на 

1 м2, грн 

Рентабель
ність, % 

Відкритий грунт 511,11 230,00  45,00 
Капуста 209,47 93,43 8493,64* 44,60 
Морква 190,43 72,80 14560* 38,23 
Столові буряки 111,21 63,77 14559,36* 57,34 
1 культурозміна 306,46 245,17  80,00 
Огірки 129,61 143,12 46,92 110,42 
Помідори 173,51 100,35 32,46 57,84 
Інші  3,33 1,70 28,91 51,05 
2 культурозміна 208 118,50  56,97 
Огірки 140,84 116,46 22,20 82,69 
Цибуля 0,37 0,14 4,49 37,84 
Салат 1,08 0,49 5,15 45,37 
Редиска 1,42 0,75 10,23 52,82 
Кріп 0,45 0,32 6,00 71,11 
Петрушка 0,32 0,35 7,46 109,38 
Розсадник 63,52    
Разом по 1 і 2 
культурозмінах 514,46 363,67  70,69 

Разом 1025,57 593,67  57,89 
*припадає прибутку на 1 га, грн 
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Вирощування всіх трьох культур у відкритому грунті є рентабельним і 
рівень рентабельності коливається в межах від 38,23% при вирощуванні моркви 
до 57,34% при виробництві столових буряків. Це пояснюється тим, що на ці 
овочеві культури був попит в останні роки. Рівень рентабельності у відкритому 
грунті 45,00%. 

Культури другої культурозміни мають значно нижчий показник, причому 
найвищий він у редиски 10,23 грн на 1м2 і найнижчий у цибулі 4,49 грн на 1 м2. 
Рівень рентабельності високий при виробництві не лише основних культур – 
огірків і помідорів, а й таких культур як петрушка, кріп, редиска, салат. 100 
відсотковою рентабельністю відзначатиметься вирощування петрушки.  

Таким чином, розроблена економіко-математична модель задачі і її 
розв’язання на ПК дало відповідь на такі питання: яким повинен бути план 
виробництва овочів на перспективу, на яких площах вирощувати культури у 
відкритому грунті, в розрізі культурозмін закритого грунту, яка потреба під 
кожну культуру органічних і мінеральних добрив, які затрати праці, вартість 
товарної продукції, прибуток. Рентабельність галузі за оптимальним планом 
суттєво підвищиться, але лише у тому випадку коли б підприємство мало в 
експлуатації теплиці. Отже, керівництво підприємства на основі розв’язаної 
задачі дістало чітку програму дії. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ УСТАНОВ 

 
Ефективність, оперативність  функціонування юридичних організацій та 

державних установ визначається вирішенням важливого завдання – 
інформатизації права, з одного боку, і правозабезпечення інформатизації – з 
іншого. Мета дослідження – розгляд та використання інформаційних систем та 
комунікаційних технологій як інструментів, що забезпечують ефективність в 
діяльності юридичних установ. 

Застосування математичних моделей та інформаційних технологій у 
кримінальному і цивільному судочинстві є перспективним напрямком 
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підвищення ефективності в діяльності сучасних правових установ. Правосуддя 
не може нормально функціонувати без підтримки стандартизованих підходів до 
вирішення справ на всіх рівнях судової піраміди.  

В діяльності юридичних установ та компаній використовуються системи 
аналізу даних (On-line Analytical Processing, OLAP) – системи швидкого аналізу 
розподіленої багатовимірної інформації. Термін “OLAP” невіддільний від 
терміну “сховище даних”. OLAP-системи забезпечують різні точки зору на дані 
і різні форми їх подання. Програмний продукт можна віднести до класу OLAP, 
якщо він має три головні особливості: багатовимірність даних, складні 
обчислення, швидка обробка; 

Засоби аналітичної обробки OLAP в діяльності правоохоронних органів 
допомагають знизити витрати і заощадити час на пошук інформації, істотної 
для розкриття і розслідування злочинів. Сфери застосування таких систем 
різноманітні. Серед них можна виділити:  

- розслідування фактів шахрайства – оперативний збір та аналіз 
інформації з різних джерел (повідомлення, результати попереднього 
розслідування, банківська та фінансова інформація), встановлення неявних 
зв'язків, часовий аналіз, який виявляє нестиковки в подіях, виявлення нових 
слідів в справі й ін.;  

- розвідувальний аналіз (комп'ютерна розвідка) – знімання інформації з 
радіоефіру і телефонних ліній, накопичення даних оперативної роботи 
(фіксація подій, де зʼявляються підозрювані, аналіз їх звʼязків та ін.);  

- аналіз послідовності малозначимих на перший погляд подій з метою 
виявлення прихованих закономірностей (наприклад, регулярне перерахування 
невеликих сум різними особами на один рахунок);  планування цілей розвідки, 
формування і перевірка робочих гіпотез, організація збору, тестування та 
інтерпретації даних з подальшим представленням результатів у вигляді діаграм, 
схем, таблиць, графіків;  

- визначення потенційних об'єктів і суб'єктів кримінальної активності;  
- профілактика злочинів, ідентифікація порушників закону, зʼясування 

цілей, часу і обʼєктів можливого злочину, запобігання масовим злочинам і 
терористичним актам, прогнозування можливостей і напрямків промислового 
шпигунства, побудова картини звинувачення і обліку всіх факторів;  

- непроцесуальне використання даних – аналіз публікацій у пресі, 
формування громадської думки, підготовка контрактів для комерційних 
структур та ін.  

В підвищенні ефективності діяльності юридичних компаній, як і в 
багатьох інших сферах, величезну роль відіграє наявність якісного сайту. Для 
розробки таких сайтів активно використовуються онлайн-конструктори -  це 
система інструментів, яка дозволяє створювати сайти та адмініструвати їх без 
спеціалізованих знань у програмуванні. Конструктори сайтів дають можливість 
вибрати тип майбутнього сайту (візитка, інтернет-магазин, ін.), шаблон 
дизайну, кольорове оформлення й модулі, які будуть на ньому відображатися. 
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Використовуючи безкоштовний онлайн-конструктор, користувач може 
самостійно вносити подальші правки. 

Основні переваги конструкторів сайтів: 
 вони прості у використанні, все робиться крок за кроком й легко. Не 

потрібно працювати зі складними кодами HTML і FTP; 
 поділ дизайнерської і текстової частин: макет зберігається окремо від 

тексту. Захочете змінити дизайн - без проблем, кілька кліків і все готово! 
 наявність готових шаблонів макетів, для створення яких поза 

конструктором потрібне знання мови програмування HTM; 
 легкість завантаження зображень. Картинки можна додавати, не 

виходячи з браузера і відразу розміщувати на сторінках, створювати галереї або 
робити їх частиною дизайну макета; 

 надійність - всі файли зберігаються на сервері онлайн-конструктора, 
тому користувачу не потрібно турбуватися про створення резервних копій 
даних або про можливість взлому - цим займаються співробітники з 
обслуговування серверів обраного конструктора сайтів. Деякі конструктори 
дозволяють переносити готовий сайт на інший хостинг. 

Розглянемо три онлайн-конструктори для створення сайтів. 
№1: Конструкторів сайтів Wix.  
Даний конструктор є зарубіжним проектом, який надає потужний 

інструментарій для створення дійсно гарних і функціональних сайтів, таких як 
Інтернет-магазин, сайт-візитка або блог.  

№2: Конструктор сайтів Nethouse. 
Конструктор, який підходить для створення сайтів малого бізнесу 

(портфоліо, візитка, магазин). Досить простий в освоєнні. Як запевняють 
розробники, створити сайт на порталі не складніше, ніж заповнити сторінку в 
соціальній мережі. 

№3: Конструкторів сайтів uKit. 
Функціональний хостинг, створений розробниками, які ще зовсім недавно 

працювали над сервісом uCoz. На даний момент конструктор сайтів uKit 
вийшов зі стадії бета-тестування і весь його функціонал доступний усім 
бажаючим за символічну плату в місяць, яка приблизно дорівнює вартості 
простого шаред хостингу. Для того, щоб протестувати та попрацювати в ньому 
користувачам надається безкоштовний 14-денний пробний період. 

Перспективним напрямком застосування методів математичного 
моделювання спільно з інформаційними технологіями  є створення 
комп’ютерного банку прецедентів, заснованого на підході автоматичного 
стандартизованого виділення істотних ознак, що характеризують діяння. Згідно 
з таким підходом процес кваліфікації злочинів можна розглядати як 
формально-логічний процес (модель, алгоритм) “пізнання” судом юридичних 
властивостей факту через призму оцінки, даної законодавцем.  
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Висновок. Використання комп’ютерного банку прецедентів в системі 
судочинства сприятиме доведенню злочинів, формуванню вироків за 
конкретними справами і дозволить мінімізувати вплив суб’єктивних чинників. 

Ефективний сайт допомагає юридичній установі просувати послуги на 
юридичному ринку; знаходити нових клієнтів та спілкуватися з потенційними 
клієнтами; рекламувати компанію (установу) в інтернеті; полегшувати та 
прискорювати спілкування з клієнтами; допомагати споживачам більше 
довідатися про юридичну установу не виходячи із дому; підтримувати 
репутацію на бажаному рівні. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

ПІДПРИЄМСТВ ПО ПЕРЕРОБЦІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ, 
ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ У МІСТІ КИЄВІ, ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ  

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСТА 
 
Поводження із твердими побутовими відходами (ТПВ) є значною 

проблемою для міста Києва та України загалом. За даними Головного 
управління статистики у м. Києві, у 2018 році кількість утворених відходів 
становила 973,7 тис. тонн, причому утилізовано було лише 2,1% з них [1].  
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Актуальність даної теми обумовлена тим, що у 2017 році уряд схвалив 
Національну стратегію про поводження з відходами в Україні до 2030 року. 
Дана стратегія передбачає збільшення показника переробки ТПВ до 50% до 
2030 року [2]. За даними 2017 року, тільки приблизно 9% усіх ТПВ йдуть у 
пункти прийому вторинної сировини чи на сміттєпереробні підприємства, а 
майже 75% йде на захоронення. Основним місцем захоронення ТПВ для Києва 
є полігон ТПВ №5 у Підгірцях, який Київська міська рада планує закрити до 
2021 року. Також у Києві та Київській області більшість легальних 
сміттєзвалищ є чи перевантаженими, чи порушують вимоги щодо екологічної 
безпеки. При правильному сортуванні можливо залишити придатною для 
використання до 80-90% вторинної сировини. Згідно закону «Про відходи» за 
небажання сортувати сміття передбачається штраф у розмірі 20-80 
неоподаткованих мінімумів для населення та 50-100 для юридичних осіб. У 
серпні 2019 року, в Києві стартував пілотний проект із сортування сміття і було 
встановлено 2,5 тисячі контейнерів, але при цьому частка мікрорайонів міста 
залишається незабезпеченою сортувальними баками. 

Основними видами вторинної сировини є макулатура, склобій та пластик. 
У морфологічному складі ТПВ міста Києва ці види відходів складають 
приблизно 13%, 13% та 8,14% відповідно. Частка паперових та скляних 
відходів в складі ТПВ із 90-х років зменшилась, а пластикових навпаки 
збільшилась, але загалом кількість утворених відходів цих видів у місті Києві 
має тенденцію до зростання. 

Основним підприємством у Києві та Київській області, яке застосовує 
макулатуру у своєму виробництві є Київський картонно-паперовий комбінат. 
Виробнича потужність комбінату з переробки паперових відходів становить 
близько 373,5 тис.тонн/рік, а у 2018 році у Києві утворилось  тільки приблизно 
132 тис. тонн паперових відходів. Ціна за зібрану макулатуру в пунктах 
прийому вторинної сировини у Києві та Київській області варіюється від 1,5 
грн./кг до 3,1 грн./кг і залежить об’єму та стану сировини. Близько 30% 
макулатури є імпортованою та надходить із Польщі та Чехії, адже там вже 
налагоджена система роздільного збору та даний вид вторинної сировини 
здається безкоштовно. Також Україна купує макулатуру в Росії та Франції. Ціна 
на імпортну сировину становить близько 200-250 доларів/тонну.  

Основним підприємством з переробки склобою у Київській області є 
склозавод «Ветропак Україна» в Гостомелі. Потужність переробки склозаводу 
становить близько 209,16 тис.тонн/рік, а у 2018 році у Києві утворилось тільки 
приблизно 87 тис. тонн скляних відходів. Із склобою на підприємстві 
створюють понад 2500 видів скляної упаковки. Ціна за 1 кг склобою у Києві 
варіюється від 0,15 грн. до 0,5 грн. Приблизно 78% склобою надходить в 
Україну із Білорусі (сировина надходить у вже відсортованому по кольорах та 
очищеному стані).  

У Київській області одним із найбільших підприємств, що займається 
переробкою пластику, а саме ПЕТ-пляшок, є завод у Фастові, що був 
заснований компанією «Еко-Втор». Перероблюючи пляшки, на заводі 
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отримують поліефірне штапельне волокно, яке, за даними офіційного сайту 
компанії, потім використовується у низці інших галузей, а саме у медицині, 
текстильній, металургійній, будівельній та інших видах промисловості [3]. 
Виробнича потужність з переробки пластику становить 34,608 тис.тонн/рік. У 
2018 році у Києві утворилось приблизно 59,5 тис. тонн пластикових відходів, 
але було зібрано значно менше порівняно з потужністю даного заводу. 
Виробництво волокна дає змогу покрити потреби України у даному товарі на 
70% і експортувати продукцію в інші країни: Італію, Німеччину, Туреччину, 
Польщу, Бельгію та Білорусь. Підприємство співпрацює з українськими 
постачальниками, а також імпортує сировину із Польщі, Словаччини, Естонії, 
Тунісу, В’єтнаму та Індії. У 2018 році в Україну ввезли 100 тис. тонн 
пластикових відходів сумарною вартістю в 40 млн. доларів, з яких 30 млн. 
доларів приходяться на ПЕТ-пляшки. 

Порівнюючи наведені дані, можна побачити, що потужності 
сміттєпереробних підприємств є більшими за сировину, що збирається у місті 
Києві. Із зробленого аналізу, постає мета створити економіко-математичну 
модель знаходження оптимальних цін на вторинну сировину, що максимізує 
збір сировини в м. Києві, яка враховує певний рівень рентабельності 
переробних підприємств. 

Будемо вважати, що залежність між утвореними відходами ( ), 
середньою заробітною платою  та кількістю населенням ( ) буде 
виражається мультиплікативною виробничою функцією із урахуванням 
науково-технічного прогресу: . 

Створимо економіко-математичну модель для підприємств з переробки 
макулатури. Необхідно максимізувати рентабельність переробних підприємств 

 та обсяги макулатури, що збираються у пунктах прийому вторинної 
сировини (  та у сортувальні баки ( ): . При цьому 
рентабельність не повинна бути нижчою за певне значення: . 

Визначаємо кількість макулатури як , де  – частка 
макулатури у загальному складі твердих побутових відходів. 

Сумарні обсяги макулатури (з урахуванням сировини, що імпортується 
( )) повинні бути більшими за виробничу потужність заводу з переробки 
макулатури ( ): . Окрім цього обсяг, що збирається у пунктах 
прийому вторинної сировини та сортується у баки, не повинен перевищувати 
обсяги, утвореної макулатури у місті Києві : .Також обсяг 
макулатури, що сортується по контейнерах, не може перевищувати обсягу, що 
відповідає ефективній кількості встановлених контейнерів ( ), що було 
розраховано за прикладом дослідження, яке було проведене у м. Вишгород 
Київської обл. : . 

Витрати на 1 кг сировини, що збирається із сортувальних баків, 
розраховуються з урахуванням витрат на контейнер на 1 кг сировини на основі 
таких показників, як термін корисного використання контейнера, ціна на 
контейнер та місткість контейнера, а також витрат на заробітну плату водія, що 
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транспортує сировину із баків, та витрат машину, яка при цьому 
використовується.  

Аналогічно виглядають економіко-математичні моделі, що стосуються 
скляних і пластикових відходів. 

Існуючі ціни у пунктах прийому сировини порівнюємо із отриманими за 
розрахунками: для макулатури2,3 грн./кг та 1,64 грн./кг відповідно, для 
склобою3,2 грн./кг та 5,65 грн./кг, для пластику4 грн./кг та 19,65 грн./кг. 
Можливо, велика розбіжність із реальними цінами на пластик обумовлена 
недостатньою економічною інформацією про процеси переробки. 

Отже, було виявлено, що для усіх видів вторинної сировини наявних 
потужностей достатньо для того, щоб переробити утворені у Києві відходи. 
При цьому буде задовольнятися потрібний рівень рентабельності для 
підприємств. Для склобою та пластику, потрібно збільшувати ціну у пунктах 
прийому, для стимулювання населення до її здачі. Для того, щоб обмежувати 
обсяги імпортованої вторинної сировини, варто вести мито за середньою 
ставкою в 1,1% [4], але оскільки обсяги зібраної сировини у місті є меншими за 
виробничу потужність підприємств, то значну частину вторинної сировини 
потрібно завозити з інших регіонів України, а не імпортувати з-за кордону. 
Також можна застосовувати спосіб спалювання сміття на сміттєспалювальних 
заводах таких, як завод «Енергія» в Києві, що загалом є простішим через 
відсутність потреби у сортуванні, але збільшує рівень забруднення викидами у 
місті. 

 
Література: 
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3. Офіційний сайт ООО «Эко-Втор» [Електронний ресурс] – Режим 
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ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТУ ЄС  
 
Актуальність даної теми полягає в тому, що бюджет є ключовим 

фінансовим планом держави та відіграє основну роль у соціально-
економічному житті країни чи союзу країн. Проблеми  дослідження  
практичних  і  теоретичних аспектів  формування  та  використання  бюджету 
ЄС є особливо актуальними в сучасних умовах. Спільний бюджет  є  основною 
передумовою  ефективного  функціонування мегарегіонального  економічного  
союзу, реалізації поставлених ним цілей і завдань. Він може виконувати не 
лише традиційні функції розподілу доходів,  перерозподілу ресурсів  і  
фіскального регулювання,  а  й виступати  в  якості  інструмента балансування  
інтересів  держав-членів,  а  також засобом фінансової і політичної стабілізації 
союзу держав і генерування загального макроекономічного ефекту. 

Особливого значення набуває прогнозування як інструмент побудови 
бюджетної політики з урахуванням можливих ризиків, оскільки на їх основі 
можливо побудувати ефективну стратегію мінімізації можливих втрат [1]. 

Бюджет ЄС формується за рахунок надходжень від країн Союзу. Усі 
доходи поділяються на дві групи: внески країн-членів та доходи бюджету ЄС. 
Внески кожної країни до бюджету визначаються залежно від рівня її 
економічного розвитку, який відображається у виробленому ВНП. Специфікою 
бюджету ЄС як ланки міжнародних фінансів є наявність власних доходів.  

Однією з найбільш характерних рис функціонування фінансової системи 
Європейського Союзу є те, що, на відміну від інших міжнародних економічних 
організацій, ЄС має самостійний бюджет, який об'єднує переважну частину 
спільних фінансових фондів. Єдиний бюджет є важливим економічним 
важелем ЄС, через який забезпечується контроль за станом розвитку цілого 
інтеграційного утворення. Аналізуючи доходи ЄС можна зробити висновок, що 
у дохідної частини бюджету ЄС немає постійного зростання, що є результатом 
причин, які приводять до нестабільності бюджетування. До таких причин 
можна віднести міграційну кризу ЄС та Brexit. 

Аналізуючи стан бюджету в ЄС та причини його мінливості, в 
подальшому запропоновано аналіз та прогноз перспектив бюджету ЄС з 
урахуванням Brexit та міграційної кризи. Для оцінки та прогнозу буде 
використано фрактальний аналіз, ARIMA-прогнозування, оцінку ризику 
податкових надходжень та VAR-оцінку ризику. 

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 
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випадковий, або показник Херста, якщо процес – хаотичний. Як міра 
нелінійності руху, за допомогою показника Херста, встановлюється фрактальна 
розмірність, яка діагностує  характер динаміки [2]. 

На основі проведених розрахунків для видаткової частини бюджету Н = 
0,58, а для дохідної – 0,68. Оскільки значення  є досить близьким до 0,5, для 
оцінки перспективи вибираємо ARIMA-моделі, оскільки вони 
використовуються для прогнозування нестаціонарних часових рядів. 

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 другим класом моделей, тобто, p=2, q=0 
та p=0, q=1, тому можна з імовірністю 0.95 стверджувати, що впродовж 2019-
2021 років доходи будуть покривати видатки, що відповідає принципам 
бюджетування Європейського Союзу. 

Оцінимо державне навантаження Великобританії на власну економку та 
економіку ЄС впродовж 2005-2018 рр. Для оцінки виберемо значення ВВП та 
ставки оподаткування [3]. Впродовж розглянутого періоду спостерігається 
тенденція щодо росту ВВП Великобританії, а відсоткова ставка відрахування в 
бюджет ЄС залишається стабільною, проте в абсолютному вимірі вона має 
зростаючу тенденцію. 

Спрогнозуємо податкові надходження від Великобританії на наступні 3 
роки за допомогою ARIMA-моделювання. Результати представлені на рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Прогноз податкових надходжень від Великобританії 
 

Спрогнозуємо величину видатків на міграцію на наступні 3 роки. 
Використаємо для цього ARIMA-прогнозування (рис. 2). 
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Рис.2. Прогноз видатків на міграцію 
 

Розглядаючи видаткову частину бюджету Європейського Союзу та 
витрати на міграцію, можна стверджувати що міграція опосередковано впливає 
на видаткову частину, адже не змінює її обсяг, а впливає лише на розподіл 
коштів за різними статтями витрат. Щодо ризиків, пов’язаних з виходом 
Великобританії, то у випадку Brexit для дохідної частини бюджету є ризик 
недоотримання коштів, і в такому випадку Євросоюзу прийдеться 
компенсувати втрати за рахунок інших країн. 

Для оцінки ризиків використаємо VAR (Value At Risk)  аналіз. На основі 
розрахунків VAR, із ймовірністю 95% можна стверджувати, що ризик 
недоотримання або перевиконання бюджету становить 664,71 млн. євро. 

У випадку Брексіту, Європейський Союз вимагає від уряду 
Великобританії виплату у розмірі близько 50 млрд. євро. Враховуючи середню 
дохідність бюджету ЄС від Великобританії, ця сума рівна 3 рокам внесків у 
бюджет Союзу на покриття ризику. За ці 3 роки уряд Євросоюзу зможе покрити 
збитки виходу Британії за рахунок бюджетів інших держав-членів. 

Розроблена концепція аналізу та прогнозування бюджету ЄС із  
врахуванням впливу міграційної кризи ЄС та Brexit Великобританії реалізована 
в рамках виконання НДР “Імперативи теорії та практики економічного 
розвитку в умовах глобалізації” (ДР № 0117U002443, ЛННІ ДВНЗ “Університет 
банківської справи”). 
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МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОАГЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ ДЛЯ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ 

 
В даний час все більшої актуальності набувають математичні методи і 

моделі, які дозволяють аналізувати процеси, що відбуваються на ринку. Перш 
за все, це пов'язано з переходом України до ринкової економіки, вільного 
підприємництва і появи в зв'язку з цим конкурентної боротьби. Наявність 
конкуренції змушує виробників шукати найбільш ефективні способи 
функціонування. Якщо кожен виробник буде керуватися такими принципами, 
то виграє той, чиї методи найбільш точно і повно відповідають ситуації, що 
склалася на ринку в даний момент. Звідси зрозуміла вся важливість 
правильного і адекватного моделювання ринкових процесів. 

Процес ринкової взаємодії — це дуже складний процес, тому практично 
неможливо створити одну універсальну модель, яка б враховувала всі 
особливості. Основну складність при створенні моделей ринкової взаємодії 
надає їх багатоагентність. Наявність цілого ряду незалежних агентів, кожен з 
яких може приймати рішення, керуючись своїми принципами і міркуваннями, 
вплив рішення, прийнятого одним агентом, на стан інших агентів і ринку в 
цілому – ось далеко не повний перелік особливостей, що впливають на 
складність моделі. Але саме багатоагентний підхід та його реалізація в 
розподілених структурах є одним з ефективних методів в інформаційних 
системах керування особливо в умовах невизначеності.  

Однією з таких багатоагентних систем є галузь сільського господарства. 
Стан розвитку сільського господарства визначає соціально-економічний 
розвиток держави, має значний нереалізований потенціал росту, є основною 
умовою продовольчого та сировинного забезпечення держави, її економічної 
незалежності. Зважаючи на надзвичайно високий потенціал і важливість галузі 
в Україні, розвиток сільського господарства шляхом правильного моделювання 
ринкових процесів повинен стати одним з головних пріоритетів країни.  

Через це метою роботи стала розробка моделі багатоагентної 
інформаційної системи для приватних сільськогосподарських виробників. 
Об’єктом дослідження є багатоагентна інформаційна система, а предметом – 
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моделі та методи побудови багатоагентної інформаційної системи. В роботі 
досліджено сутність поняття багатоагентної інформаційної системи, основні 
підходи до моделювання інформаційних систем, проаналізовано взаємодію 
приватних сільськогосподарських виробників з іншими економічними агентами 
та розроблено модель багатоагентної інформаційної системи для приватних 
сільськогосподарських виробників. 

Для зниження витрат та оптимізації процесів виробництва продукції 
сільського господарства, виникає необхідність використання надбань науково-
технічного прогресу – переходу до нових методів інформаційного забезпечення 
та управління сільським господарством, широкого застосування роботизованих 
та автоматизованих систем, інформаційних технологій. 

Сьогодні, інформаційні системи дозволяють здійснювати 
інтелектуальний аналіз та поглиблене опрацювання даних щодо виокремлення 
основних шляхів прийняття подальших рішень, приймаючи рішення в умовах 
дефіциту інформації або її надлишку, в обмежені часові терміни або в ситуації 
неможливості. 

Розробка інформаційної системи є трудомістким процесом, вимагаючи 
від розробника уважності і певних знань. Але при цьому на виході отримуємо 
самостійний продукт, який можливо застосувати в будь-якій сфері діяльності з 
мінімальними унікальними доробками під конкретний об’єкт управління. 

Однією з головних умов ефективності стратегії розвитку, являється 
формування єдиного інформаційного простору ринку сільськогосподарської 
продукції і розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, що свідчить про 
необхідність надання пріоритетного статусу саме інформаційному блоку, 
оскільки в Україні він практично не розвинений. На даному етапі розвитку 
інформатизації, підприємства які не ведуть свою діяльність з використанням 
інформаційних систем та технологій, не можуть повноцінно розвиватися. 
Оскільки покупці не мають можливості знайти товар самостійно, порівняти 
ціни із конкурентами та оцінити його характеристики, воно втрачає значну 
частину потенційних споживачів. 

Застосування інформаційних систем та технологій значно підвищує 
ефективність виробництва та продуктивність праці, відповідно це позитивно 
впливає на розвиток підприємства, та допомагає вирішувати багато завдань. 
Інформаційні системи дозволяють зберігати великий обсяг даних, аналізувати 
їх та на основі отриманих результатів, пропонувати вирішення завдань, які б 
мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств. 

Багатоагентні інформаційні системи в агропромисловому комплексі 
використовуються з метою покращення економічних та виробничих показників 
підприємства, моніторингу стану сільськогосподарських земель, модернізації 
технічного забезпечення сучасних підприємств, автоматизації максимальної 
кількості процесів виробництва та управління підприємством, заощадження 
ресурсів, підвищення продуктивності виробництва та контролю 
якості продукції [1]. 
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У конкурентній боротьбі перемагає тільки той, хто швидше за інших 
реагує на зміни в бізнесі і приймає ефективні рішення, а для цього потрібно 
сформувати системні підходи до використання інформації як ресурсу. 

Використання інформаційних технологій дозволить суттєво покращити 
систему інформаційного забезпечення приватних виробників сільського 
господарства, що супроводжуватиметься підвищенням 
конкурентоспроможності вітчизняного аграрного виробництва. 
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ІТ-ІНСТРУМЕНТИ КОМПАНІЙ ДЛЯ 
ВЗАЄМОДІЇ З КЛІЄНТАМИ 

 
У взаємовідносинах компанії з клієнтами чат-бот використовують як  

інформаційний маркетинговий інструмент, створений у формі  програмного 
додатку, котрий діє відповідно до  заданих алгоритмів поведінки або 
управляється штучним інтелектом. Взаємодія користувача з віртуальним 
співрозмовником (чат-ботом) відбувається через діалогове вікно шляхом 
надсилання повідомлень, вбудованих запитів, команд. Проте питання 
забезпечення ефективності та окупності чат-ботів залишаються актуальними 
для багатьох сучасних комерційних установ. 

Для ефективного впровадження чат-бота в діяльність компаній необхідно 
визначити  цілі його використання. Зокрема, встановити, яка головна ідея чат-
бота? Наприклад, ідея чат-бота для мовленнєвих онлайн-курсів може полягати 
у спілкуванні на певній мові з підписчиками,   підтримці  практичних  навичок 
писемної мови,  визначенні реального рівня  їх знань.  Також потрібно 
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визначити, які конкретно задачі  буде виконувати чат-бот (залучати аудиторію, 
втримувати  увагу потенційних та існуючих клієнтів, консультувати, 
допомагати у вирішенні типових питань). У прикладі  лінгвістичних курсів бот 
виконує задачу залучення, навчання та підвищення лояльності до компанії, 
допомагає клієнтам отримати кращий результат. Його задача – вести діалог з 
користувачем, задавати питання, відповідати на них, виправляти помилки. 

В ході розробки чат-бота також з’ясовують, яке місце віртуального 
співрозмовника у «воронці продажів»? Так, бот може працювати з лідами –  
тими, хто підписався на безкоштовний експрес-курс вивчення мови. Бот 
супроводжує людину, допомагає пройти навчання, за допомогою тестів 
визначає дійсний рівень володіння мовою,  підбирає варіант подальшого 
навчання. 

Наступним етапом в розробці чат-бота є вибір платформи.  
Найефективнішим критерієм вибору є орієнтація на  платформу, перевагу якій 
надає цільова аудиторія. На даний момент перспективними для ведення бізнесу 
є такі платформи: 

 Telegram – месенджер, що одним з перших відкрив можливість 
впроваджувати ботів. З недавнього часу чат-боти Telegram можуть приймати 
платежі. Має найбільш швидкозростаючу аудиторію у країнах СНД. 

 Facebook Messenger – охоплення аудиторії більш ніж 1,2 млрд. 
активних користувачів в місяць. Має найбільш платоспроможну аудиторію. 
Одна з платформ, яка має найбільше можливостей для розробників: безліч 
елементів взаємодії з користувачами, широкий вибір шаблонів та функцій, 
прийом платежів та багато іншого. 

 Viber – охоплення аудиторії країн СНД більш ніж в 100 млн. осіб. 
Можна налаштувати спілкування з підписниками паблік-акаунта для бізнесу 
через бота або CRM. 

Третій етап розробки  – формування функціоналу бота. На основі 
встановлених на першому етапі цілей необхідно визначити алгоритм взаємодії 
бота з користувачем, розробити меню, шаблони відповідей. 

Останнім етапом  є встановлення  типу чат-бота. В цілому їх два:  
«обмежені» чат-боти (відповідають на типові питання та діють строго в рамках 
заданого алгоритму) та другий тип – чат-боти, що саморозвиваються (в основі 
лежить технологія  машинного навчання, що дозволяє чат-боту в процесі 
діалогу з користувачем запам’ятовувати фрази, формулювати та 
удосконалювати мову, інтерпретувати контекст розмови. 

Розглянемо найбільш ефективні сервіси та фреймворки для створення 
чат-ботів.  

 Flow XO – конструктор чат-ботів для Facebook Мessenger, Telegram, 
що не потребує знання коду. Цей сервіс  простий у використанні, має 
зрозумілий візуальний редактор.  
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 Api.ai – фреймворк від компанії Google, інтеграція з п'ятнадцятьма 
популярними програмами, в тому числі Facebook Мessenger, Telegram, Twitter 
та ін. Особливості цього конструктора в тому, що бот може сам розвиватися. 
Api.ai краще використовувати, якщо вам потрібен робот, спосіб спілкування 
якого буде максимально наближений до людського. 

 ManyChat –сервіс, зроблений для створення чат-ботів виключно для 
Facebook Мessenger. З однієї сторони – це плюс, адже тут наявний максимум 
можливостей для розробки бота в Facebook. З іншої сторони – при запуску бота 
на декількох платформах, наприклад Facebook і Telegram, необхідно 
реалізовувати одне й те саме в різних сервісах.  

 Chatfuel – сервіс, що працює як конструктор  для Facebook Messenger 
та Telegram, інтегрується із Zapier. Чат-ботами, створеними в Chatfuel, 
користуються National Geographic, Forbes та Uber. Це хороший сервіс для 
створення простих ботів, він є безкоштовним в межах 100 000 запитів в місяць.  

 Meya.ai – особливістю даного сервісу являється хостинг ботів, 
можливість управляти базами даних, інтеграція між різними платформами та 
інші функції. Meya.ai працює з такими платформами, як Facebook Messenger, 
Twitter, Slack, Telegram,  GitHub. Тарифний план можна обрати в залежності від 
вашої стратегії, безкоштовний включає в себе до 500 звернень за місяць. 

 Manybot – найбільш функціональна платформа для створення ботів 
виключно для Telegram, проста у використанні. Можна створювати свої 
команди, кнопки, меню, автопостинг в інші соціальні мережі, форми для 
замовлень та зворотного зв’язку. 

Всі месенджери мають свої особливості та обмеження, які необхідно 
враховувати в процесі розробки розробки чат бота. Месенджер Facebook: 
обрізає зображення автоматично під один розмір. Підтримує кнопки в галереях, 
проте їх всього три. Обов’язково потрібно заповнювати поле «Заголовок». 
Месенджер в одному повідомленні підтримує не більше 300 символів. Розмір 
файлів не повинен перевищувати 10 Мб. Підтримуєтья  кнопка виклику з 
номером телефону, тобто з самого месенджера можна подзвонити. 
Підтримується окреме постійне меню з трьома кнопками, що дозволяє швидко 
перейти в потрібний розділ чат-бота. Месенджер надає можливість вбудовувати 
пряму таргетингову рекламу в бота. Месенджер Facebook більше підходить для 
просування комерційних проектів.  

Месенджер Telegram: зображення не обрізає, тому потрібно завчасно 
підготувати їх і зробити однакового розміру. Підтримує окремі кнопки, не 
пов’язані з галереєю. Також підтримується  кнопка виклику з номером 
телефону, тобто можна подзвонити прямо з месенджера. Підтримує в 
повідомленнях більше 1000 символів. Розмір файлів, що завантажуються, не 
повинен перевищувати 10 Мб. Якщо надіслати короткий аудіо файл в форматі 
.ogg, то в боті він буде виглядати як голосове повідомлення. 
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Месенджер Viber підтримує для зображень тільки формат .jpeg,  з 
обмеженням до 1Мб на одне зображення. Принци роботи галереї даного 
месенджера аналогічний до  Facebook. Підтримує в одному повідомленні більш 
ніж 1000 символів. Підтримує окремі кнопки. Розмір файлів, що 
завантажуються, повинен бути не більше 10 Мб. Підтримує окреме постійне 
меню з кнопками. Бот в месенджері Viber не може показувати користувачу 
нічого, окрім одного текстового повідомлення до того моменту, доки 
користувач не напише йому (про це потрібно повідомити користувача).  

Висновки. У маркетинговій  діяльності сучасних компаній використання 
чат-ботів є очевидно вигідною дією, проте для забезпечення ефективності їх 
використання компаніям необхідно продумувати сценарії розробки таких 
віртуальних співрозмовників, які здатні покращити якість обслуговування 
клієнтів, спростити рутинну роботу у спілкуванні з клієнтами, а також 
повернути інвестиції, вкладені в розробку ботів. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  
ТА ІКТ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У КРАЇНАХ ЄС 

 
Революційні зміни в сфері інформаційно-комунікаційних технологій за 

останнє десятиліття свідчать про те, що технологічний прогрес та 
впровадження систем електронної комерції на підприємствах 
поширюватимуться швидкими темпами. Розвиток електронної комерції 
спричинив кардинальні зміни у суспільстві та економіці. Оскільки з допомогою 
електронної комерції створюється більше можливостей для бізнесу, відбулись 
широкі зміни на ринку праці та у необхідних навичках працівників. Ринки 
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праці потребують більш кваліфікованих та адаптований до сучасних технологій 
працівників.  

На сьогоднішній день вплив електронної комерції на зайнятість 
населення є малодослідженою темою з боку практичного аналізу. 
Використання фундаментальних результатів кількісних досліджень впливу ІКТ 
на рівень зайнятості в країнах ЄС створить можливості для підвищення рівня 
зайнятості висококваліфікованого персоналу шляхом створення комплексних 
стратегій залучення працівників необхідної кваліфікації до технологічної 
перебудови підприємств.  

1. Огляд сучасних наукових досліджень 
Помітний розвиток та популяризація засобів електронної комерції 

мотивують науковців до дослідження їх впливу на соціальні та економічні 
показники. В економетричному дослідження впливу електронної комерції на 
ринок праці A. Americo and A. Veronico (2018) [1] на основі регресійного 
моделювання визначено, що при збільшенні використання засобів електронної 
комерції на 1% рівень зайнятості у країнах Європи знижуватиметься на 0,14%. 
На противагу цьому, F. Biag and M. Falk (2017) [2] заперечили той факт, що 
впровадження ІКТ руйнує робочі місця.  

Науковці M. Falk and F. Biagi (2016) [3] представили детальний аналіз 
впливу ІКТ на висококваліфіковану робочу силу в семи країнах Європи. На 
основі панельної регресії автори визначили, що при збільшенні європейських 
підприємств, що впровадили у роботу ERP-системи, на 10%, частка зайнятого 
персоналу високої кваліфікації зростає на 0,4%. На противагу попереднім 
дослідженням, науковець V. Spiezia (2016) [4], використовуючи регресійні 
моделі, визначив нейтральний вплив впровадження ІКТ на попит на робочу 
силу. Автор доводить, що стрімких розвиток ІКТ усуває робочі місця, 
пропорційно створюючи нові, а відтак – відбувається перетікання робочої сили 
від висококваліфікованої групи персоналу, що має недостатній потенціал для 
виконання нових завдань в рамках інновацій, в групу персоналу низької 
кваліфікації і навпаки.	

Таким чином, враховуючи те, що переважна більшість досліджень 
доводить позитивний або нейтральний вплив ІКТ та електронної комерції на 
зайнятість, виникає необхідність детального аналізу ймовірностей перетікання 
персоналу, що безпосередньо залежить від розвитку ІКТ на підприємствах країн 
ЄС. 

2. Моделювання впливу електронної комерції та ІКТ на зайнятість в 
ЄС 

Під впливом швидкого темпу поширення електронної комерції у країнах 
Європи, сформувалась тенденція до зміни попиту на персонал різної 
кваліфікації. Попит на висококваліфіковану робочу силу значно зростає 
з 2010 року [5], в той час як попит на середньо- і низькокваліфіковану поступово 
зменшується (рис. 1). 
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Рис. 1. Зайнятість населення в країнах ЄС за рівнем кваліфікації 
Дане дослідження проведено на базі панельної регресійної моделі, що 

враховує річні дані 28 країн ЄС. Залежною змінною є зайнятість населення, а 
відповідно середня заробітна плата, ціна висококваліфікованої робочої сили та 
параметри електронної комерції (  та  – продаж та купівля 
товарів та послуг за допомогою Інтернету) є незалежними. Регресійна модель 
впливу електронних продажів на зайнятість населення має вигляд: 

 
                  (1) 

Кількісно результати отриманої регресійної моделі можна інтерпретувати 
в такий спосіб: при збільшенні електронних продажів товарів та послуг рівень 
зайнятості у країнах ЄС зростає на 0,12% ( ). 

Регресійне рівняння впливу електронних продажів на зайнятість 
населення в країнах ЄС  має наступний вигляд: 

 
                  (2) 

Так, зі збільшенням на 1% електронних закупівель підприємствами ЄС, 
зайнятість населення підвищується на 0,28% ( ). Також на 
основі регресійного моделювання було доведено теоретичні припущення 
негативний вплив на зайнятість населення у країнах ЄС таких параметрів, як 
ціна на висококваліфікований персонал та середня заробітна плата. 

Все більше заглиблюючись в тематику впливу ІКТ технологій на ринок 
праці було побудовано модель перетікання між групами кваліфікації зайнятого 
ІСТ персоналу з використанням ланцюгів Маркова. На рис. 2 наведений 
прогноз зайнятості ІКТ персоналу за рівнями кваліфікації на основі 
моделювання з допомогою ланцюгів Маркова. 
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Рис. 2. Прогноз зайнятості ІКТ персоналу країн ЄС до 2025 року 
Так, до 2025 року зайнятість персоналу у сфері ІКТ технологій 

підвищиться на 64% порівняно із 2018 роком, а також зайнятість середньо- та 
низькокваліфікованого персоналу зростатиме більш швидкими темпами, ніж 
зайнятість ІКТ спеціалістів високої кваліфікації, що більшою мірою 
забезпечуватиметься перетіканням персоналу з нижчих категорій кваліфікації. 

Таким чином, на основі регресійного моделювання було визначено, що 
впровадження систем електронної комерції має суто позитивний вплив на 
зайнятість населення у країнах ЄС. При зростанні електронних продажів 
підприємств країн ЄС на 1% зайнятість населення підвищиться на 0,12%, а при 
зростанні на 1% електронних закупівель зайнятість має збільшитись на 0,28%. 
Більше того, на основі моделювання з допомогою ланцюгів Маркова було 
виявлено наявність процесів перетікання між групами кваліфікації персоналу та 
побудовано прогноз, за яким до 2025 року зайнятість у сфері ІКТ зросте на 64% 
порівняно з 2018 роком, причому, враховуючи наявність широкодоступних 
навчальних ресурсів, ріст значною мірою відбудеться за рахунок зростання 
зайнятості ІКТ персоналу середньої та низької кваліфікації.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ 
 НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРАЇНИ 
 
Сьогодні країни в світі разюче відрізняються своїми економічними 

успіхами. Причина полягає в економічних інститутах, на які в свою чергу 
впливають політичні інститути. Саме останні визначають результат цієї 
складної гри, під якими економічними інститутами житимуть люди та яким 
чином цей процес відбуватиметься. З цієї причини вивчення взаємозв’язку 
політичних та економічних факторів є надзвичайно актуальним. Це дозволило б 
країнам подивитись на те як вони могли б жити при іншій системі, та зрештою 
підвищити добробут населення, а саме це є однією з найголовніших причин 
функціонування суспільства. 

Метою роботи є проаналізувати вплив політичних чинників на економічні 
показники та визначити, з якою політичною системою країна найімовірніше 
досягне успіху.  

Оцінка ролі політичних інститутів в економічній діяльності – це непросте 
завдання. Сьогодні у світі велика різноманітність інституційних особливостей 
та економічних результатів залежить від тривалих історичних та соціальних 
процесів у кожному конкретному суспільстві. Різний набір інституцій може 
економічно працювати дуже аналогічно і, в той же час, подібні інституційні 
особливості можуть показувати різні результати.  

З метою проведення аналізу впливу політичних чинників на економічне 
становище було використано ряд показників. Політичні дані були взяті з бази 
даних «The Database of Political Institutions 2017» (DPI2017), складеної Carlos 
Scartascini, Cruz Cesi та Keefer Philip [1]. Деякі економічні показники були 
отримані з бази даних Penn World Table 9.1 [2]. Для всіх інших показників було 
використано  The World Development Indicators, збірник даних Світового банку 
[3]. 

В результаті було проаналізовано вплив політичних змінних на основні 
макроекономічні показники 16 країн світу за допомогою кореляційного аналізу. 
Не всі політичні фактори мають тісний зв’язок з економічними, причому 
результати відрізняються для загального кореляційного аналізу та окремого 
аналізу для кожної з країн, що може бути пов’язано з впливом додаткових 
факторів на економіку досліджуваних країн. 

Оскільки деякі з політичних чинників слабо корелюють з економічними, 
та через факт відсутності актуальних даних по деяких країнах, було прийнято 
рішення скоротити кількість вхідних параметрів. В якості вихідних параметрів 
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на даному етапі не варто було б досліджувати всі 9 показників, задля 
збільшення вірогідності отримання адекватних результатів. Таким чином, після 
зменшення розмірності наші вхідні та вихідні параметри є наступними. 

Обрані політичні показники: політична система (system), роки глави 
виконавчої влади в офісі (yrsoffc), проценти на виборах (percentl), партійна 
приналежність (execrlc), середньозважена кількість представників, що 
обираються по кожному виборчому округу (mdmh), мажоритарна виборча 
система (pluralty), шахрайство (fraud), урядова влада (govuni), поляризація 
(polariz), фракційна роздробленість (govfrac). В якості економічних показників 
були розглянуті: ВВП на душу населення (gdp per capita), експорт товарів та 
послуг (exports), імпорт товарів та послуг (imports), безробіття (unemployment). 

Для того щоб описати вплив політичних змінних на економіку необхідно 
побудувати модель, яка б якнайкраще могла врахувати максимальну кількість 
деталей, при цьому зв’язки між змінними були нелінійними. З огляду на 
вищезазначене доцільно розглянути варіант моделювання на базі апарату теорії 
побудови штучних нейронних мереж. В роботі була обрана модель нейронної 
мережі прямого розповсюдження з 2 прихованими шарами з 6 нейронами 
кожен. У якості функції активації була обрана сигмоїдальна функція. 

В результаті в моделі ми маємо багатокритеріальну задачу. Зведемо 4 
критерії до одного, використовуючи лінійну згортку:  

. (1) 
З метою оптимізації узагальненого критерію, перед нами постає задача 

повного перебору, оскільки ми повинні знайти глобальний екстремум. Іншими 
словами, потрібно розглянути всі можливі комбінації політичних показників. 
Враховуючи власні технічні можливості зараз неможливо підрахувати таку 
кількість комбінацій, тому з метою спрощення розв’язання цієї задачі було 
прийнято рішення зменшення розмірності деяких показників. Тоді будемо мати 
5 038 848  комбінацій. 

Отримана модель нейронної мережі зображена на Рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Модель нейронної мережі 
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Згідно побудованої моделі максимальне значення критерію досягається 
при парламентський політичній системі, глава виконавчої влади перебував 6 
років при владі, партійна приналежність до правого крила, середньозважена 
кількість представників, що обираються по кожному виборчому округу 
дорівнює приблизно 90, використовується мажоритарна виборча система, на 
результат виборів не впливало шахрайство чи залякування, максимальна 
поляризація між виконавчою партією і чотирма основними партія сягає 2, 
ймовірність того, що два депутати, обрані навмання серед урядових партій, 
будуть з різних партій дорівнює 45%. 

Отримана комбінація дещо співпадає з показниками США та Швеції, але 
має деякі розбіжності. Для уточнення отриманих результатів та більш 
поглибленого вивчення сили взаємозв’язку політичних та економічних 
показників країни в подальших дослідженнях буде здійснюватися покращення 
та уточнення нейронної мережі за рахунок складнішої структури, обрахований 
результат більшої кількості комбінацій методом повного перебору на 
суперкомп’ютері, а також побудований прогноз. 
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