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ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ СФЕРИ 

Т. Борисова 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 

Стаття присвячена дослідженню стану вітчизняного приватного 
неприбуткового сектору, виявленню та узагальненню тенденцій змін, 
визначенню перспектив розвитку некомерційних підприємств та 
організацій України. Виявлені тенденції кількісного зростання 
приватного неприбуткового сектору України, скорочення фінансових 
та трудових ресурсів, поступового зростання рівня довіри, тривалого 
незадовільного рівня якості послуг. 
Ключові слова: приватний неприбутковий сектор, неприбуткова 
організація, громадянське суспільство, некомерційний маркетинг, 
волонтерство.  

 
Об'єктивна необхідність дослідження проблем та тенденцій некомерційної сфери 

обумовлена вагомістю внеску його суб’єктів у соціальний, екологічний та 
економічний розвиток держави. Головними обставинами в розвитку некомерційної 
сфери України виступає поєднання, з одного боку, цілей забезпечення вирішення 
соціальних проблем населення, розвитку демократичної моделі управління, 
вирішення екологічних проблем, створення інфраструктури для вирішення 
економічних питань, які не в змозі чи неефективно вирішує держава та приватний 
сектор, з іншого боку, адаптація до умов некомерційного ринку на засадах 
імплементації позитивного досвіду комерційних підприємств використання ринкових 
методів управління підприємством та адаптації. На жаль, економічний аспект 
діяльності некомерційних підприємств України порівняно із суб’єктами 
некомерційного сектору розвинених країн залишається нереалізованим, але пошук 
шляхів використання ринкових методів і цінностей суб’єктами некомерційної сфери 
для досягнення їх цілей є перспективним напрямом дослідження. 

Значний внесок у розвиток теоретичних аспектів діяльності некомерційних 
організацій в економіці здійснили зарубіжні вчені, які створили низку теорій причин 
існування некомерційних організацій (зокрема, теорію «суспільного блага», теорію 
«недоліків ринку», теорію «субсидій», теорію «контролю споживача», теорію 
«соціального походження» та інші), досліджували історію розвитку та становлення 
некомерційних організацій (НКО), висвітлили теоретичні підходи до управління 
НКО. Значний вклад у розвиток методології дослідження проблем підприємств 
некомерційної сфери внесли такі закордонні вчені, як Р. Бунеєва, Б. Вейсброд, 
К. Арроу, Д. Еспрін-Андерсен, Д. Мур, А. Бен-Нер, Ю. Фам, М. Дженсен та інші. 
Дослідженню стану формування громадянського суспільства в Україні загалом та 
розвитку окремих його інститутів, включаючи НКО, зокрема, присвячені праці таких 
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вітчизняних учених, як О. Гараня, А. Карася, А. Колодій, В. Полохало, С. Рябова та 
інших. Емпіричні дослідження стану, динаміки, умов розвитку вітчизняних 

неурядових організацій досить глибоко та ґрунтовно здійснені як за ініціативи самих 

вітчизняних громадських організацій, так і відомими міжнародними організаціями при 

формуванні різноманітних рейтингів. 
Мета і завдання дослідження полягають у виявленні змін у приватному 

неприбутковому секторі, дослідженні та узагальненні тенденцій, визначенні 
перспектив розвитку некомерційних підприємств та організацій України на засадах 
творчої імплементації світового досвіду. Досягнення поставленої мети обумовило 
вирішення низки завдань: 

дослідити сучасні трактування поняття «некомерційна організація»; 
на основі аналізу статистичних даних та аналітичних досліджень виявити 

проблеми та тенденції у діяльності некомерційних підприємств та організацій; 
виявити на підставі цього аналізу пріоритетні напрями розвитку суб’єктів 

вітчизняної некомерційної сфери. 
У більшості вітчизняних і зарубіжних наукових праць, законодавстві, зокрема 

Казахстану, Російської Федерації та інших країн використовується термін 
«некомерційна організація». Некомерційна організація – юридична особа, для якої 
отримання прибутку та його розподіл між засновниками не ставиться за основну 
мету, одержуваний прибуток використовується для саморозвитку, досягнення 
статутних цілей організації [2, с. 12]. У США послуговуються терміном 
«неприбуткова організація» – це організація, яка не розподіляє надлишкові кошти 
серед її власників або акціонерів, але використовує прибуток для досягнення цілей. 
Більшість неприбуткових організацій звільнені від податків [30]. У Великій Британії 
вживається термін «неприбуткові установи, що обслуговують домогосподарства», 
куди належать такі інституції, як добродійні організації, університети, церкви, 

профспілки, клуби [23]. Класифікація стандартних економічних секторів Австралії 
виокремлює неприбуткові інституції як юридичну особу, яка створюється з метою 
виробництва товарів і послуг, не уповноважена бути джерелом прибутку, доходу або 
іншої фінансової вигоди для органів, які заснували, управляють або фінансують цю 
юридичну особу [27].  

Аналіз чинних нормативно-правових документів виявив відсутність 
однозначності та єдності у трактуванні неприбуткових чи некомерційних інституцій 
в Україні. У законодавстві України вживаються терміни «неприбуткове підпри-
ємство», «неприбуткова установа» та «неприбуткова організація» для позначення 
підприємств, установ та організацій, основною метою діяльності яких є не одержання 
прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства та іншої діяльності, 
передбаченої законодавством [3]. 

В проекті Закону України «Про непідприємницькі організації» під непідпри-
ємницькою організацією розуміється юридична особа, метою діяльності якої не є 
отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації. 
Згідно Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи та 
організації – підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких 
є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства й 
іншої діяльності, передбаченої законодавством [18]. Згідно локального класифікатора 
секторів діяльності приватний неприбутковий сектор – приватні організації, що не 
мають на меті одержання прибутку, крім організацій, які належать до державного 
сектору та які більше ніж наполовину фінансує держава [12]. Присвоєння установам 
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та організаціям ознаки неприбутковості здійснюють відповідно до структури ознаки 
[13], визначеної Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій, куди 
включені організації, які належать до державного сектору. Відповідно до Класи-
фікації інституційних секторів економіки України державні установи та організації, 
які контролюються і в основному фінансуються органами державного управління, є 
неринковими некомерційними організаціями і включаються до сектору загального 
державного управління. Узагальнення вищевикладеного свідчить про відсутність 
однозначності та єдності в трактуванні у вітчизняному законодавстві таких понять, 
як «неприбуткова організація», «некомерційна організація» та «непідприємницька 
організація». Така ситуація негативно відбивається на достовірності та повноті 
відображення показників діяльності суб’єктів некомерційної сфери у вітчизняній 
статистиці. Як зазначають експерти, в державній статистиці України не існує чіткого 
зв’язку між неприбутковим статусом організації з точки зору її включення до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, та її належністю до інституційного сектору 
економіки [1]. Експерти вважають перспективним запровадження в Україні 
Міжнародної класифікації неприбуткових організацій ООН, згідно якої організації 
поділяються на 12 груп [24]: культура і дозвілля; освіта та дослідження; охорона 
здоров'я; соціальні послуги; природне довкілля; розвиток і житло; право, адвокасі, 
політика; благодійні інститути і розвиток волонтерства; міжнародна діяльність; 
релігія; підприємницькі і професійні організації, професійні спілки; некласифіковані. 

Динаміку розвитку інститутів громадянського суспільства можна прослідкувати 
через зміну індексів сталості відповідно до рейтингів міжнародних організацій 
Агентства США з міжнародного розвитку [29] та Freedom House «Nations in Transit». 
За оцінками Агентства США з міжнародного розвитку індекс сталості грома-
дянського суспільства України в 2012 році склав 3,4 бали (оцінка здійснюється за 
шкалою від 7 балів – «найгірша», до одного бала – «найкраща», поріг консолідації 
складає 3 бали). Аналіз компонентів індексу сталості громадянського суспільства 
України дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, динаміка усіх складових 
(окрім фінансової життєздатності) протягом останніх років є позитивною, за 
переважною більшістю компонентів сталості громадянське суспільство наближене до 
консолідованого, проте поріг консолідації (3 бали) перетнуто лише за компонентом 
«Громадське представництво» (2,5 балів). За збереження існуючої тенденції порогу 
консолідації індексу сталості громадянського суспільства України будо досягнуто у 
2018–2019 рр. По-друге, найслабшими компонентами сталості громадянського 
суспільства є «Фінансова життєздатність» – 4,3 бали (при цьому значення цього 
показника починаючи із 2008 року щороку погіршується) та «Ставлення з боку 
громадськості» (3,6). По-третє, якщо проаналізувати зміну компонентів індексу 
сталості громадянського суспільства з 2004 року, то найбільш динамічно 
розвинулось «Громадське представництво», «Організаційна спроможність» та 
«Ставлення з боку громадськості»; найменше змін відбулось у правовому 
середовищі, з 2003 року без змін залишається оцінка компоненту «Надання послуг», 
регрес має місце стосовно компоненту «Фінансова життєздатність». За оцінками 
Freedom House рейтинг громадянського суспільства України порівняно із 2004 роком 
покращив позиції із 3,75 до 2,75 балів, залишаючись на цьому рівні от уже 7 років 
поспіль. Отже, громадянське суспільство України характеризується іноземними 
експертами як таке, що розвивається, не досягло рівня країн розвинутої демократії і 
може повернутись до менш розвинутого рівня [29].  
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Характерним є кількісне зростання неприбуткових організацій і в світі, і в 
Україні. Так, за даними офіційної статистики в Україні [10] на початок 2013 року 
зареєстровано 74500 громадських організацій, 28852 профспілки та їх об'єднань, 
24720 релігійних організацій, 14055 благодійних організацій, 278 творчих спілок, 
інших професійних організацій, 15018 об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків та 1426 органів самоорганізації населення. Проте за даними Державного 
комітету статистики України [5] про результати своєї діяльності за 2011 р. органам 
державної статистики прозвітувало 23425 центральних органів громадських 
організацій, що складає 27,2% від загальної кількості центральних органів 
громадських організацій, легалізованих реєструючими органами (у 2010 році 
прозвітувало 39,2% від усіх легалізованих центральних органів громадських 
організацій). У 2012 році кількість центральних органів громадських організацій в 
Україні, які відвітували про результати своєї діяльності, збільшилась порівняно з 
2011 р. на 8% – до 25297, що складає 39,7% від загальної кількості центральних 
органів громадських організацій, легалізованих органами реєстрації [2]. Як бачимо, 
тенденції щодо збільшення чи зменшення частки активних підприємств виявити не 
вдалось, оскільки відсоток підприємств, що прозвітували, щороку різниться за 
напрямом розвитку. Проте експерти зазначають, що кількість активних неурядових 
організацій (НУО) як основних суб’єктів приватного неприбуткового сектору є ще 
меншою за офіційну кількість звітуючих суб’єктів, оскільки більшість формально 
існуючих неурядових організацій не є активно діючими. Про це також зазначено у 
[26], за чиїми оцінками 65 % формально існуючих НУО не є активними. За оцінками 
[15, с.15–16] у 2011 році в Україні було не більше 3–4 тисячі активно діючих НУО. Під 

терміном "активно діюча" автори дослідження мають на увазі організацію, яка відповідає 

таким критеріям: є офіційно зареєстрованою; працює не менше 2–х років; має успішний 

досвід виконання не менше 2–х програм чи проектів та відома в регіоні. 
Поступове зростання рівня довіри до окремих груп НКО виявляють різні 

соціологічні дослідження. Так, за даними дослідження Інституту соціології НАН 
України рівень довіри населення до інститутів громадянського суспільства є низьким 
(приблизно 15%) [19]. За даними соціологічного дослідження, проведеного 
компанією GFK у 2011 році, 9% населення готові брати участь у вирішенні хоча б 
однієї з проблем своєї громади в ролі організатора або активіста, 39% – в ролі 
простого учасника  [9]. Тобто, існує проблема невідповідальності низького рівня 
залучення громадян при досить високому індивідуальному бажанні громадян 
долучитися до вирішення конкретних проблем своїх громад [14]. На території нашої 
держави це підтверджується даними загальнонаціонального опитування населення 
України. В ході дослідження громадяни назвали різні причини, через які вони не 
беруть участі у діяльності громадських організацій, проте головна – відчуття власної 
неспроможності щось змінити (27%). Ще серед причин були вказані: нецікавість до 
такої діяльності (25%), відсутність часу займатися безоплатною діяльністю (20%), 
недовіра до громадських організацій (14%). Проте 22% громадян відповіли, що не 
беруть участі у діяльності громадських організацій, бо не знають, як це реально 
зробити, ніхто їм цього не пропонував [20].  

Про низький рівень довіри населення до громадських організацій [4, с.12] 
зауважують спеціалісти Центру Разумкова, які відзначають, що середній показник 
довіри до громадянського суспільства в Україні нижчий, ніж в Албанії чи Грузії. Так, 
28,4% громадян України довіряє громадським організаціям, 53,3% опитаних не 
довіряє. Дослідження Центру Разумкова, проведене у 2013 р., виявило, що 85,2% 
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респондентів вважають себе не залученими до активної громадської діяльності [21]. 
Серед причин недовіри вказують обмежене уявлення про специфіку діяльності НКО, 
оскільки вони переважно не вважаються фаховими, а сприймаються платформою для 
реалізації політичних амбіцій. За даними дослідження Інституту соціології НАН 
України [16] індекс довіри громадян України НКО від 2,0 до 2,5 у 2012 році, церкві – 
3,3 бали при максимально 5 балів. Загалом, результати дослідження виявили 
позитивну тенденцію рівня довіри громадян України таким НКО, як релігійні 
організації, благодійні фонди, громадські асоціації, об’єднання. Негативна тенденція 
із 2005 року притаманна рівню довіри політичним партіям та профспілкам, що 
кореспондує системі цінностей українця: цінності, пов’язані зі здоров’ям, сім’єю, 
дітьми,  добробутом домінують у масовій свідомості українців, а цінності, що 
стосуються суспільно-політичного і громадського життя, займають низькі ранги [9, 
16]. Невисокий рівень довіри українців до НКО спричинює і низьку активність 
споживачів некомерційних продуктів. Згідно [2] загальна кількість членів на обліку 
громадських організацій, які подали звіти, нараховує 36,3 млн. осіб, з них 7,4 млн. 
Такі цифри не кореспондують даним загальнонаціонального опитування населення 
України. Так, в ході дослідження виявилось, що в Україні лише 5% тих, хто бере 
участь у діяльності громадських організацій [20]. 

Зростання кількості некомерційних організацій, неефективне використання 
коштів, що зумовлено невідпрацьованими механізмами перевірки діяльності 
реципієнтів, корупцією та складністю оцінки результативності програм та послуг 
через некомерційний характер останніх, нещодавня фінансова криза, котра змусила 
скоротити витрати на такі програми – основні причини тенденції зменшення 
фінансової спроможності більшості суб’єктів некомерційної сфери. Разом із тим 
донори посилюють вимоги до потенційних реципієнтів, щоб останні 
продемонстрували якісне виконання та результативність програм. У більшості 
випадків складно виявити взаємозв’язок між наданими послугами та продуктами 
НКО та їх ціною чи цінністю для споживачів. І це створює проблеми у використанні 
звичних для комерційних підприємств інструментів оцінювання ефективності 
інвестицій. За оцінкою експертів, Україна отримує одну з найбільших часток 
міжнародної допомоги серед країн Східної Європи [6]. Проте протягом останніх 
трьох років має місце зменшення міжнародної технічної допомоги більш ніж на 6% і 
ця тенденція збережеться, принаймні, на 2014 рік. Отже, в короткотерміновому 
періоді є тенденція до зменшення міжнародної допомоги, що спричинить ще інтен-
сивнішу конкуренцію серед НКО. Дослідження фінансової життєздатності вітчизня-
них НКО, опубліковане у [4, с.11], підтверджує значну їх залежність від зовнішнього 
фінансування: 30,5% доходів об’єктів громадянського суспільства є благодійні 
внески іноземних донорів, 15,1% – благодійні внески підприємств України, частка 
підтримки з державного чи місцевого бюджетів – 8% (у країнах ЄС – 40–60%). За 
інформацією із Державної служби статистики [2], з державного бюджету України до 
громадських організацій надійшло 290,9 млн. грн., членські внески – 533,6 млн. грн., 
з інших джерел – 619,4 млн. грн. Отже, нестача підтримки з боку держави є 
відчутною проблемою для розвитку підприємств сфери, що актуалізує питання 
пошуку шляхів самостійного фінансування.  

Якість персоналу є критичним фактором потенціалу організації в забезпеченні 
фінансування проектів. За даними Міжнародного кадрового порталу HeadHunter 
Україна [17] хоча загалом ринок праці показує позитивну динаміку за перше півріччя 
2013 року, кількість вакансій на ринку праці некомерційних організацій зменшилась 
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(на 41 % порівняно із аналогічним періодом минулого року). Експерти відзначають 
таку тенденцію вже протягом останніх 3–х років і пояснюють зниження кількості 
пропозицій для співробітників громадських організацій (авт. – і решти НКО) перш 
за все відсутністю фінансів на утримання персоналу, згортанням діяльності, або 
заміною найманих працівників волонтерами, обмеженими можливостями підпри-
ємств сектору задовольнити кар’єрні амбіції працівників, професіоналізацією органі-
зацій, коли важливою є не кількість людей, а якість їх роботи [8]. На жаль, зараз 
вітчизняні неприбуткові організації в конкуренції з комерційними підприємствами за 
персонал програють, оскільки на можуть запропонувати краще відшкодування 
витрачених зусиль часу та зусиль, ніж приватний сектор. Згідно дослідження [15, с. 
94], протягом останніх дев’яти років спостерігається зменшення частки НУО, що 
мають постійний персонал, більше половини досліджуваних НУО працюють із 
волонтерами, проте характерним є зменшення таких організацій протягом 2001–2011 
років. Для прикладу, у США у 2009 році 38% НКО були вимушені звільнити 
працівників, 50% заморозили або скоротили зарплату, і 23% зменшили виплати 
працівникам [22]. Така ж ситуація характерна для світового ринку некомерційних 
послуг, зокрема, П. Манзо вказує на тенденцію відтоку працівників, котрі працювали 
на керівних посадах, із некомерційної сфери на більш оплачувані комерційні 
підприємства [25]. Аналогічний спад активності спостерігається і серед добровільних 
працівників, що підтверджує дослідження, проведене United Nations Volunteers [28]. 
В дослідженні Світового рейтингу благодійності [31], проведеному в 146 країнах 
світу, наведено такі світові тенденції щодо волонтерства: середній показник участі 
громадян у волонтерстві в 2011 р. у порівнянні з 2007 роком знизився. Відсоток 
громадян, що займаються волонтерською роботою, впав за п'ять років з 21,4% до 
18,4%. У 2011 році в порівнянні з 2010 кількість громадян, які виступають як 
волонтери, в середньому зменшилася як мінімум на 100 мільйонів чоловік. На жаль, 
державна статистика України не веде жодного обліку чи оцінки волонтерської 
діяльності. Щодо ситуації з волонтерством в Україні, то джерело [31] наводить такі 
цифри: 20% українців займались волонтерською діяльністю, найактивнішою віковою 
групою були люди 25–34 роки. Таким чином, волонтерство в Україні не є масовим 
явищем, розвинене слабо, проте набуває рис «контрольованого» [11].  

Позитивним у розвитку суб’єктів некомерційної сфери є наявність таких фор-
мальних компонентів менеджменту, як система реєстрації документів, система 
прийняття рішень і залучення членів організації до процесу прийняття рішень, 
система внутрішнього фінансового контролю, проте як виявило дослідження [15, 
с.95] відсутній системний підхід до планування і проведення діяльності відповідно 
розроблених планів, але загалом українські НУО мають середній рівень 
організаційного розвитку [15, с.9]. Аналогічна ситуація і щодо рівня впровадження 
маркетингу у діяльність НУО. Емпіричні дослідження ефективності маркетингової 
діяльності вітчизняних НКО, здійсненого у 2011 р., виявили, що більшість опитаних 
некомерційних організацій в Україні все ще не використовують маркетингового 
підходу, який зосереджений на потребах споживачів [7]. За результатами опитування, 
із 219 досліджених НКО зовсім не займається маркетинговою діяльністю 24%, 
займається досить активно маркетинговою діяльністю 15%, трохи займається 
маркетинговою діяльністю 57%, дуже активно маркетинговою діяльністю 4% НКО. 
При цьому 57% НКО не має чітко визначених маркетингових цілей. Дослідження 
віддзеркалює загальноукраїнську тенденцію розвитку некомерційної сфери – 
несистематичне використання окремих інструментів та процедур некомерційного 
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маркетингу. Важливою подією у напрямку створення передумов для маркетизації 
вітчизняної некомерційної сфери стало набуття чинності нового Закону «Про гро-
мадські об’єднання», який передбачає розширення можливостей інститутів грома-
дянського суспільства здійснювати комерційну діяльність з метою самофінансування 
некомерційної. Отже, знята чергова перепона на шляху маркетизації вітчизняної 
некомерційної сфери. 

Проведене дослідження дозволило зробити низку висновків: 
Приватний неприбутковий сектор України зіткнувся з викликами,  найвагоміші з 

яких пов’язані з обмеженими фінансовими можливостями та слабкою економікою і 
які вимагають якісних змін в управлінні. Так, лише 2–3% державного бюджету йде 
на підтримку організацій громадянського суспільства, що складає 8% їх бюджету. 
Більшу частку бюджету такі організації отримали від членських внесків, платних 
послуг, грантів від міжнародних організацій. Має місце зменшення в бюджеті 
неурядових організацій частки благодійних пожертв бізнесу та зростання частки 
грантів від міжнародних організацій протягом останніх 10 років; 

Якість персоналу є критичним фактором потенціалу організацій приватного 
неприбуткового сектору. Хоча загалом вітчизняний ринок праці показує позитивну 
динаміку за перше півріччя 2013 року, кількість вакансій на ринку праці 
некомерційних організацій значно зменшилась. Невідповідні ресурси, не конкуренто-
спроможні зарплати, низька мотивація громадян спричинили зменшення кількості 
НКО, що співпрацюють з волонтерами та мають постійний персонал;  

Законодавство України постійно удосконалюється у напрямку сприяння 
розвитку сектору, зокрема, НУО отримали доступ до юридичних послуг, можливість 
здійснювати комерційну діяльність без створення окремого підприємства, прийнята 
стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні. Проте є ще низка проблем, які вимагають вирішення, як от триваліша і 
складніша процедура реєстрації порівняно з іншими юридичними особами, 
непрозора процедура закупівель; 

Ринок покупців некомерційних продуктів суб’єктів сектору не стимулює 
надавачів покращувати свої послуги. Найбільш значною групою клієнтів для 
вітчизняних НКО є молодь, діти, члени організації, все населення та інші НКО; 

Перспективним напрямком розвитку підприємств приватного неприбуткового 
сектору є активізація процесів маркетизації шляхом впровадження некомерційного 
маркетингу в діяльності НКО та розвитку мережі ресурсних центрів. 

_________________________ 
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TENDENCIES AND PROSPECT OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC 
NONCOMMERCIAL ENTERPRISES 

T. Borysova 

Ivan Pul 'uj National Technical University of Ternopil Rus'ka st., 56 
UA-46001 Ternopil, Ukraine 

The article is devoted to research of the state of domestic private nonprofit sector, 
exposure of tendencies, and determination of prospects of development of domestic 
noncommercial enterprises. Tendencies of growth private nonprofit sector, reduction of 
financial and labor resources, growth of level of Ukrainians’ trust, unsatisfactory level of 
quality of services are found out here. 

Keywords: private nonprofit sector, nonprofit organization, civil society, 
noncommercial marketing, volunteer.  
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

Т. Борисова 

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 
46001, м. Тернополь, ул. Руська, 56 

Статья посвящена исследованию состояния отечественного частного 
неприбыльного сектора, выявлению и обобщению тенденций изменений, 
определению перспектив развития некоммерческих предприятий и организаций 
Украины. Обнаруженные тенденции количественного роста частного неприбыльного 
сектора Украины, сокращения финансовых и трудовых ресурсов, постепенного роста 
уровня доверия, длительного неудовлетворительного уровня  качества услуг. 

Ключевые слова: частный неприбыльный сектор, неприбыльная организация, 
гражданское общество, некоммерческий маркетинг, волонтерство.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Л. Бурдейна  

Вінницький національний аграрний університет 
21000, м.Вінниця, вул.Сонячна,3  

Дана стаття присвячена аналізу проблем організації самостійної 
роботи студентів заочної форми вищих навчальних закладів. Вивчаючи 
стан організації самостійної роботи студентів ми розглянули основні 
аспекти та показники готовності студентів до самостійної роботи, а 
також дослідили їх ставлення до цього виду діяльності, визначили 
наскільки для них вона є для них необхідною та цікавою.  
Ключові слова: самостійної роботи студентів, мотивація самостійної 
роботи, організація самостійної роботи, самоконтроль, корекція 
власної діяльності, саморегуляція. 

  
Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми 

інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на 
модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, 
культури та соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку 
освіти є пошук нового змісту та форм, методів і засобів навчання, виховання й 
управління: розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на 
впровадження освітніх інновацій на засадах акмеологічного підходу. 

Під час теоретичного аналізу останніх досліджень з'ясовано, що одними із 
сучасних принципів реформування освіти є принципи інтеграції (забезпечується 
вивченням процесів і явищ крізь призму різних наукових теорій і течій); інноваційності 
(утверджуються постійні зміни, що спрямовують соціальні системи на розвиток) та 
інтенсифікації (забезпечується за допомогою застосування сучасних комп'ютерних, 
телекомунікаційних, мультимедійних, дистанційних, ігрових, проектних технологій). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури й особистого досвіду переконливо 
свідчить про те, що в процесі організації певної діяльності для її ефективності 
необхідно виділяти певні умови реалізації цієї сукупності процесів. А. Вербицький, Л. 
Вяткін, Р. Лемберг, П. Підкасистий, Н.Половникова та інші вчені займалися 
дослідженням педагогічних умов при підготовці майбутніх фахівців до самостійної 
професійної діяльності. 

Навчити студента самостійно оволодівати знаннями — одне з головних завдань 
дидактики вищої школи. 

Особливої актуальності набуває ця проблема при заочній формі навчання, яка 
досить поширена в нашій країні. 

Заочне навчання — різновид дистанційного навчання. Поняття «дистанційне 
навчання» виникло на Заході (з країнах Європи, США, Японії) у зв'язку з розвитком і 
впровадженням технічних засобів навчання та телекомунікаційної системи зв'язку й 
інформації, завдяки яким з'явилась можливість передавати навчальну інформацію 
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студенту, не вступаючи в безпосередній контакт з ним, а також приймати від нього 
виконані роботи та надсилати відповідь.  

Захоплення технічним аспектом навчання сприяло постановці нових завдань: при 
збереженні позитивних досягнень у дистанційному навчанні більше уваги приділяти 
психологічним факторам — законам засвоєння знань, психологічним причинам 
помилок, проблемам мотивації. Як засвідчив досвід, при безпосередньому контакті з 
молоддю більшість із зазначених проблем розв'язувалось. 

Отже, технічні засоби навчання, особливо сучасні комп'ютерні мережі, ефективні 
в навчанні, але за умови, що навчальний матеріал, який передається за допомогою цих 
засобів, відповідає за змістом і методикою подачі психологічним умовам засвоєння 
знань людиною, сприяє розумовому розвитку, вчить мислити, а не просто запам'ятову-
вати готову інформацію. 

А оскільки можливості заочного навчання значні, то є необхідність удоскона-
лювати його методику, і можливості ці закладені в якомога повному використанні 
психологічних законів засвоєння знань, на основі яких має ґрунтуватися методика 
організації навчальної діяльності студента без безпосереднього контакту з ним. 

Студенту-заочнику потрібен реальний практичний орієнтир у тому, що і як 
робити при організації власної самостійної роботи з вивчення кожної дисципліни 
навчальної програми. Існує досить поширена думка, що самостійне навчання 
порівняно з аудиторними заняттями менш ефективне. Вона ґрунтується на тому, що 
вчитись самостійно важко, адже немає викладача, який би пояснював складні для зас-
воєння завдання, подавав обов'язкові знання в готовому вигляді. 

Проте в психологічній науці є дані про те, що людина запам'ятовує 10% з того, 
що вона чує, 50% з того, що вона бачить, та 90% з того, що робить сама. Отже, 
самостійна робота студента є найбільш ефективною. 

Однак більшість студентів-заочників віддають перевагу конспектам лекцій та 
підручникам з певної дисципліни, які теж не дають повних знань, але, безперечно, 
задовольняють необхідний мінімум. Екзаменатори, за дуже незначним винятком, теж 
не очікують глибоких знань студентів, які обмежуються, здебільшого, висвітленням 
теоретичних питань у межах підручника. Спроба ж екзаменатора задати більш 
складне запитання, ставить студента в скрутне становище. Тому більшість студентів-
заочників віддають перевагу аудиторним заняттям перед самостійним шляхом 
здобування знань, незважаючи на те, що вони свідомо обрали заочну освіту.  

Щоб з'ясувати, який вихід із ситуації, що склалась, проаналізуємо самостійне 
навчання з точки зору психологічної теорії діяльності. 

Чинниками будь-якої людської діяльності є мета, мотиви, засоби і результати 
діяльності. Щоб коригувати процес, необхідно вивчити кожен із цих компонентів і їх 
прихований потенціал. Якщо припустити, що більшість студентів-заочників 
усвідомлюють свою мету і вона є спільною — здобути вищу педагогічну освіту, то 
їхні мотиви можуть значно відрізнятися: від прагнення підвищити свій фаховий 
рівень, від пізнавальних мотивів до меркантильних, а іноді навіть неусвідомлених. 
Хоч здебільшого студенти-заочники – дорослі, самостійні люди і добре 
усвідомлюють мету і мотиви навчання. 

Викладач, який працює зі студентами, як правило, досить швидко може 
відзначити зацікавленість чи байдужість аудиторії, інтерес (загальнолюдський або 
фаховий) до певної інформації. Тому, працюючи з різними академічними групами, 
відчуваєш різницю в так званій «діловій мотивації» як груп, так і окремих студентів. 
Зацікавлена аудиторія активно засвоює матеріал, цікавиться додатковою літературою. 
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Такі студенти активніше залучаються до наукової роботи, свідомо, виходячи з 
власних інтересів, готують реферати, доповіді, обирають теми курсових та дипломних 
робіт. За відсутності пізнавальних мотивів навчання перетворюється в процес 
механічний і малоефективний, і впливати на нього можна лише оцінкою, яка теж для 
таких студентів є лише ситуативним мотивом. Проте іноді і він має певний вплив, 
якщо супроводжується похвалою викладача чи при цьому задіється змагання, 
суспільна думка тощо. Іноді такі мотиви (змагання) мають колеги по роботі. Дуже 
вразливі до оцінки старші за віком студенти, молодші — часто байдужі. Цікавим є 
мотив деяких студентів-батьків (частіше матерів) бути прикладом чи взірцем для 
своїх дітей, котрі навчаються в школі чи є студентами. Усі ці пізнавальні та 
особистісні мотиви мають вплив на результати навчання.  

Інший чинник — засоби здійснення навчальної діяльності. За визначенням 
психолога І.О. Зимньої, «самостійна робота... цілеспрямована діяльність суб'єкта, 
внутрішньо мотивована, розподілена самим суб'єктом на сукупність необхідних для 
виконання дій, яка коригується суб'єктом в процесі і в результаті діяльності, її 
виконання потребує від суб'єкта досить високого рівня самосвідомості, рефлексії, 
самодисципліни, особистої відповідальності, приносить учню задоволення як процес 
самовдосконалення і самопізнання». 

У визначенні акцентується увага на особистій позиції студента в процесі 
самостійної роботи як вищої форми навчальної діяльності. Проте не слід нехтувати в 
цьому процесі роллю викладача як її організатора і керівника. У ході організації 
самостійної роботи треба брати до уваги специфіку навчальної дисципліни, а також 
рівень готовності до неї студентів. За даними науковців М.І.Дяченко та Л.А.Канди-
бовича, 45,5% студентів визнають, що не вміють правильно організувати самостійну 
роботу, 65,8% опитаних скаржаться, що не вміють розподіляти час. Тож, щоб 
розв’язати проблему планування навчальної діяльності студентів-заочників необхідно 
ознайомити їх з планом навчального процесу на весь період навчання. Такий графік 
повинен мати кожен студент, він має допомагати при індивідуальному плануванні 
самостійної роботи, давати змогу заздалегідь отримати на кафедрах завдання для 
контрольних робіт, ознайомитися з тематикою, програмою курсових робіт та 
державних іспитів тощо. Плани-графіки дають можливість спланувати консультування 
з викладачем під час роботи навчально-консультативного центру в міжсесійний 
період. Слід зауважити, що незважаючи на зайнятість, адже більшість студентів ще й 
працюють, значна кількість студентів одержують такі консультації між сесіями.   

Як свідчать опитування, анкетування, бесіди, спостереження, проведені в 
студентському середовищі, серед молоді існує досить поширена думка, що 
самостійне навчання порівняно з аудиторними є менш популярним. Це пояснюється 
тим, що вчитись самостійно важко, адже “поруч немає викладача”, який “пояснював 
би складні для засвоєння питання”, подавав обов’язкові знання “в готовому вигляді”. 
А тому більшість студентів віддають перевагу конспектам лекцій та підручникам з 
певної дисципліни, які теж не дають повного обсягу знань, але, безперечно, 
задовольняють необхідний мінімум. Тобто основний акцент робиться на аудиторні 
заняття, де головним суб’єктом виступає викладач. Це свідчить про те, що у 
студентів сформоване суто споживацьке уявлення про навчання і вони залишаються 
лише об’єктом навчальної діяльності. 

Аналіз стану досліджуваної проблеми свідчить, що у практиці вищого 
навчального закладу цьому питанню приділяється недостатня увага, тому рівень 
організації самостійної роботи студентів залишається низьким. Підтвердженням 
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цього є проведене нами опитування. Як з’ясувалось, цілеспрямовано займаються 
самопідготовкою 0,3% опитуваної молоді; уміють планувати самостійну роботу 
0,9%; самостійно її організувати 0,8%, здійснити – 0,3%; здійснювати самоконтроль 
та регуляції – 0,05% опитаних студентів.   

Вивчаючи стан організації самостійної роботи студентів ми дослідили ставлення 
їх до цього виду діяльності, визначили наскільки для них вона є необхідною та 
цікавою. В опитування брали участь студенти першого та п’ятого курсів. На 
запитання “Як ви ставитеся до самостійного навчання” потрібно було вибрати одну з 
відповідей: 

1) активно-позитивно; 2) пасивно-позитивно; 3) байдуже; 4) негативно; 5) дуже 
негативно. 
Результати опитування наведені в діаграмах (рис.1, рис.2).   

 
Рис.1. Результати для 5-го курсу 

 
Рис.2. Результати для 1-го курсу 
 
Як свідчать результати дослідження серед студентів першого курсу повністю 

відсутнє активно-позитивне ставлення до самостійної роботи, позитивне ставлення 
мають 25% молоді, байдуже та негативне ставлення мають відповідно 30% та 33% із 
числа опитаних. Серед студентів 5-го курсу спостерігається більша активність щодо 
самостійної діяльності. Так  активно-позитивне ставлення до самостійної роботи 
виявили  13% молоді, 30% мають позитивне ставлення, а байдуже, негативно  та 
дуже негативно до самостійної роботи ставляться 18% студентів.  

Отже, більшість студентів не вважають самостійну роботу однією з основних 
форм навчання у вищому навчальному закладі, не розуміють, що вона є основною 
формою їх професійного зростання. 

На запитання “Чи вважаєте ви самостійну роботу необхідною?” лише половина 
студентів із числа опитаних (28%) дала ствердну відповідь (рис.3), а 20% молоді “не 
думали над цим питанням”. 
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Рис.3 Чи вважаєте ви самостійну роботу необхідною? 
 
Очевидно, що дана ситуація вимагає пошуку шляхів для формування 

позитивних мотивів самостійної організації праці. Адже, як показує опитування у 
30% молоді взагалі відсутній інтерес до самостійної роботи (рис.4). А це є 
свідченням того, що ця форма роботи нівелюється студентством. 

 
Рис.4. Чи цікаво вам займатись самостійною роботою? 
 
Отже, виявлена низка причин, у результаті яких ускладнюється процес 

організації самостійної роботи студентів у процесі навчання: 
- низький рівень сформованості потреб у самостійній організації навчальної 

діяльності; 
- низький рівень мотивації самостійної організації навчання в довузівський 

період та під час навчання у вищому навчальному закладі; 
- відсутність навичок самостійної організації праці; 
- низький інтерес до навчання; 
- недостатній рівень самосвідомості, самодисципліни, відповідальності; 
- відсутність навичок саморефлексії. 
За браком аудиторного часу мало приділяється уваги загальним правилам та 

прийомам пошуку додаткової інформації (роботі з бібліографічними матеріалами, 
довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями, а на сучасному етапі — це ще 
й отримання інформації в мережі Інтернет), раціональній обробці і запису інформації 
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(план, тези, конспект, анотація, нотатки, цитати, рецензія та ін.). Студенти самостійно 
вирішують, який шлях вивчення та запам'ятовування матеріалу обрати. Відбувається це 
швидше інтуїтивно, адже, як правило, ніхто з викладачів не приділяє уваги прийомам 
запам'ятовування, не ознайомлює з прийомами мнемотехніки. Тому такі дисципліни  
як «Вступ до фаху», «Основи наукових досліджень» певною мірою покликані ком-
пенсувати цей недолік.  

Одним із показників самостійної роботи студента є самоконтроль і корекція 
власної діяльності. Доцільним є і самостійне обрання студентом виконання 
конкретного виду роботи (переклад конспект, графіка, робота з картою тощо), яка б 
мала для нього особисте значення. Звичайно, викладачі ВНЗ, як правило, враховують 
професійну спрямованість  студентів, проте такі пропозиції мають враховувати і 
викладачі дисциплін суспільно-економічного циклу. Запропоновані для виконання у 
міжсесійний період контрольні та курсові роботи, як правило, містять не тільки тео-
ретичні, а й практичні питання. Отож усі ці види навчальної діяльності покликані 
розвивати у студентів таку індивідуально-психологічну якість, як саморегуляція. 
Важливим проявом предметної саморегуляції є вміння оцінювати кінцеві та поточні 
результати своїх дій, корегувати їх, розуміти, як можна замінити ці дії, щоб результат 
відповідав поставленими вимогам. Адже загальновідомо, що розвиток саморегуляції 
людини сприяє становленню у неї самостійності.  

Для здійснення контролю і корекції самостійної роботи студентів-заочників 
викладачі використовують такі форми, як контрольні, курсові роботи, залікові, екзамени 
тощо.  

Як відомо, основними функціями контролю навчальної діяльності є: перевірка та 
оцінка якості засвоєного матеріалу; визначення рівня засвоєння програми курсу всіма 
студентами і оцінка якості навчального процесу; планування коригуючих засобів щодо 
запобігання виявлених недоліків у навчальній діяльності і закріплення досягнень; 
вивчення і пропаганда позитивного досвіду, прийомів і методів викладання, організації 
самостійної роботи студентів.  

Готових способів організації самостійної роботи не існує. Кожний викладач 
вільний у виборі засобів та методів її організації та стимулювання, але, безперечно, 
повинен враховувати специфіку обраної студентом форми навчання, здійснювати 
індивідуально-диференційований підхід з урахуванням, зокрема, цілей та мотивів 
навчання, намагаючись при цьому об’єктивно  оцінювати результати навчальної 
діяльності студентів. 
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF IND EPENDENT 
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 In the article the analysis of the problems of the students ogranization distance 
learning in higher education. By studying the state of the organization of independent work 
of students, we examined the main aspects and indicators of readiness of students to work 
independently , and investigated their relation to this activity , to determine whether it is 
necessary for them and what is their level of interest in this kind of activity. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Л.Бурдейна 

Винницкий национальный аграрный университет 
21000 , г.Винница , ул.Солнечная , 3 

Данная статья посвящена анализу проблем организации самостоятельной работы 
студентов заочной формы высших учебных заведений. Изучая состояние 
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У статті розглядаються особливості використання економіко-
математичних методів в управлінні інноваційними процесами розвитку 
підприємства, запропоновано перелік методів і моделей на різних 
етапах процесу управління. 
Ключові слова: економіко-математична модель, управління, 
інноваційний розвиток, методи математичного моделювання. 

В умовах проведення економічних реформ, розширення глобалізаційних 
процесів важливим фактором ефективності господарювання, зростання 
конкурентоспроможності є впровадження нових методів і моделей в процес 
управління інноваційною діяльністю підприємств. При цьому виникає необхідність 
дослідження теоретичних аспектів економіко-математичного моделювання 
інноваційних процесів розвитку підприємства на основі системного підходу з метою 
визначення особливостей вибору типу моделей, порядку їх побудови, оцінки 
адекватності. 

Теоретичні і практичні проблеми використання економіко-математичних мето-
дів в управлінні підприємствами висвітлені у наукових працях вітчизняних і 
зарубіжних вчених Р. Акофа, О.О. Бакаєва, Н.Є. Бойцун, М.П. Бусленка, М.Є. Бра-
славця, В.В. Вітлінського, Волкової В. Н., Гранберга А. Г., Гриньової В. М., Гриньова 
А. В., М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, В.Ф. Ковальчука, Н.І. Костіної, Ю.Г. Лисенка, 
О.М. Марюти, В.С. Міхалевича, Новікова Д. О., О.І. Пушкаря, В.Л. Ревенка, 
В.Ф. Ситника, М.І. Скрипниченко, В.М. Томашевського, О.В. Ульянченка, Федосєєва 
В. В., О.І. Черняка, М.В. Яровицького та ін. Проте динамічність середовища 
діяльності українських підприємств, особливості економічної ситуації спричиняють 
необхідність подальших досліджень математичних методів і моделей для 
удосконалення управління інноваційними процесами підприємств. 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних основ використання 
економіко-математичних методів і моделей в управлінні інноваційним розвитком 
підприємств. 

У науковій літературі поняття “інновації” розглядається багатоаспектно як 
система, зміна, процес чи результат впровадження новацій. Новації створюються в 
результаті наукової та науково-технічної діяльності наукових, проектних, науково-
дослідних та інших організацій. Інноваціями є будь-які технічні, організаційні, 
економічні та управлінські зміни, відмінні від існуючої практики в конкретній 
організації. Підприємства мають різний рівень сприйняття інновацій, їх інноваційний 
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потенціал дуже залежить від організаційної структури менеджменту, професійно-
кваліфікаційного складу персоналу, зовнішніх умов господарської діяльності тощо 
[8]. 

Інноваційний процес представляє собою процес створення і розповсюдження 
нововведень (інновацій) і включає: новації, тобто нові ідеї, знання, як результат 
закінчених фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дослідно-
конструкторських розробок, інші науково-технічні результати; впровадження, 
використання новації в практичній діяльності; дифузія інновацій, тобто поширення 
вже освоєної, реалізованої інновації, застосування інноваційних продуктів, послуг 
або технологій у нових місцях і умовах. 

Сукупність економічних, мотиваційних, організаційних, правових засобів, 
методів і форм управління інноваційною діяльністю підприємства з метою 
оптимізації економічних результатів господарської діяльності представляє собою 
інноваційний менеджмент. Інноваційний менеджмент – напрямок стратегічного 
менеджменту, здійснюваного на вищому рівні підприємства. Мета інноваційного 
менеджменту полягає у визначенні основних напрямків науково-технологічної, 
виробничої та економічної діяльності економічних систем у таких галузях: розробка і 
впровадження нової продукції (послуг), технології; модернізація та удосконалення 
виготовлюваної продукції і технології, подальший розвиток виробництва 
традиційних видів продукції; зняття з виробництва застарілої продукції; створення чи 
удосконалення системи менеджменту, фінансово-економічного механізму і т.д. [4]. 

Інноваційний розвиток розглядають як: засіб забезпечення стратегічної переваги 
підприємств, для яких власне інновації не є основним видом діяльності; вид 
діяльності, продуктом якої є конкретні наукові, науково-технічні й інші результати, 
що можуть бути використаними як основа нововведень в інших галузях [6]. 

Управління інноваційними процесами розвитку підприємства через складність 
інноваційних процесів, функціонування в умовах невизначеності, впливу значної 
кількості факторів, необхідності врахування багатьох умов та критеріїв ефективності 
управління потребує застосування широкого кола економіко-математичних методів 
та моделей. 

Процес моделювання передбачає наявність трьох структурних елементів: об’єкта 
дослідження, суб’єкта дослідження, моделі, яка опосередковує відносини між 
суб’єктом і об’єктом і включає такі етапи: 

1. Аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному явищу або 
процесу, емпіричних даних про його структуру та особливості. 

2. Побудова математичної моделі – формалізація економічної проблеми, 
вираження її у вигляді конкретних математичних залежностей і відношень (функцій, 
рівнянь, нерівностей тощо). 

3. Підготовка вихідної інформації. В економічних задачах це, як правило, 
найбільш трудомісткий етап моделювання, оскільки тут замало самого лише 
пасивного збору даних. Математичне моделювання висуває жорсткі вимоги до якості 
інформації. У процесі підготовки інформації використовуються методи теорії 
ймовірностей, математичної статистики, а також економічної статистики для 
агрегування, групування даних, оцінювання вірогідності даних тощо. 

4. Чисельне моделювання. Цей етап передбачає безпосереднє виконання 
розрахунків з використанням сучасних інформаційних технологій і програмних 
засобів. Для виконання розрахунків може бути використаний табличний процесор 
(ТП) Microsoft Excel, що входить до складу Microsoft Office. Завдяки широкому 
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набору функцій табличного процесору та наявності вбудованої мови програмування 
Visual Basic for Application, цей програмний інструментарій дозволяє дуже швидко 
розробляти прості і ефективні засоби автоматизації економічних розрахунків 
довільного рівня складності а також швидко адоптувати їх до змін зовнішніх вимог 
або наборів вихідних даних. ТП Excel вичерпно документовано, а розповсюджене 
використання комплексу програмних забезпечення від Microsoft в установах і 
підприємствах у всьому світі зумовлює наявність в спеціальній літературі з 
автоматизації розрахунків а також в мережі Інтернет великої кількості прикладів 
вирішення типових задач. Завдяки цим перевагам ТП MS Excel широко 
використовується в Україні. 

5. Аналіз чисельних результатів та їх застосування. На цьому етапі передусім 
з’ясовується питання щодо правильності і повноти результатів моделювання та 
можливості їх практичного використання, а також досліджуються можливі напрямки 
подальшого удосконалення моделі. 

У науковій літературі відсутнє однозначне визначення економіко-математичної 
моделі [5]. На нашу думку, найбільш точним є таке визначення: економіко-
математична модель – це математичне відображення досліджуваного економічного 
об'єкта (процесу), за допомогою якого вивчається його функціонування та 
оцінюється зміна його ефективності при можливих змінах вхідних характеристик. У 
багаторазовій реалізації економіко-математичних моделей у цьому процесі і полягає 
економіко-математичне моделювання. Процес управління з використанням моделі 
можна розглядати в цьому випадку як метод пошуку найкращих рішень для аналізу 
поводження реальної виробничої системи без безпосереднього експериментування із 
самою системою. 

В таблиці 1 наведено перелік методів і моделей, які можуть бути використані 
для моделювання процесу управління інноваційним розвитком агропромислового 
виробництва, на різних його етапах [2, 3]. 

Таблиця 1 

Методи і моделі управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва 

№ 
п/п 

Етап управління Методи і моделі  

1 Аналіз зовнішнього і 
внутрішнього середовища 

метод сегментації, методи аналізу і статистичної оцінки, 
pest-аналіз, SWOT-аналіз, метод побудови матриці 
можливостей, методи порівняльного аналізу 

2 Формування цілей і завдань 
інноваційного розвитку 
агропромислового 
виробництва 

методи аналогій, експертні методи; методи активного 
пошуку, мозковий штурм, метод Дельфі, методи пасивного 
пошуку (маркетингові дослідження, пропозиції споживачів, 
розробників та винахідників) 

3 Розробка стратегій 
інноваційного розвитку 
агропромислового 
виробництва 

метод сценарію розвитку, аналіз часових рядів, 
екстраполяція тенденцій, імітаційні моделі, методи 
експертних оцінок, імітаційне моделювання, методи 
динамічного програмування 

4 Визначення інноваційного 
потенціалу 
агропромислового 
виробництва 

методи теорії запасів, теорії масового обслуговування 
(черг), метод мозкової атаки, метод розриву, 
методи вартісного аналізу 

5 Розрахунок ефективності 
інноваційних проектів  

методи оцінки ефективності інвестиційних проектів; 
аналізу беззбитковості проектів, методи аналізу чутливості 
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проектів, аналіз сценаріїв розвитку проектів 

6 Розробка і прийняття 
управлінських рішень щодо 
інноваційного розвитку 
агропромислового 
виробництва 

методи регресійного аналізу, експертні методи, методи 
системного аналізу, оперативно-календарного управління, 
аналізу відхилень. 

 
Для інноваційного розвитку підприємства, відновлення наявної матерiально-

технiчної бази, розвитку виробництва, освоєння випуску нових видів продукції 
необхідні інвестиції. В умовах ризику i зростаючої невизначеності важливим 
питанням при цьому є розробка i прийняття обґрунтованих управлінських рішень 
щодо формування iнвестицiйного портфелю. 

Пiд iнвестицiйним портфелем розуміють цілеспрямовано сформовану вiдповiдно 
до певної iнвестицiйної стратегії сукупність вкладень в iнвестицiйнi об'єкти. Метою 
формування iнвестицiйного портфеля є забезпечення реалiзацiї розробленої 
iнвестицiйної політики шляхом підбору найбільш ефективних i надійних 
iнвестицiйних вкладень.  

Найбільш вiдомi двi моделі визначення характеристик iнвестицiйного портфеля: 
модель Марковiца та модель Шарпа, якi i успiшно працюють на вiдносно стабiльних 
захiдних фондових ринках [1, 9].  

В Українi фондовий ринок перебуває в станi постiйної реорганiзацiї. У такому 
випадку застосування моделей Марковiца й Шарпа приводить до перекручувань, 
пов'язаних з нестабiльнiстю котирувань цiнних паперiв i фондового ринку в цiлому. 
В умовах фондового ринку, який формується, розвивається та реорганiзується, для 
оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля доцiльно використати модель Квазi-Шарп 
(подiбна до моделi Шарпа).  

Модель Квази-Шарп заснована на взаємозв'язку прибутковостi кожного цiнного 
папера з деякого набору N цiнних паперiв iз прибутковiстю одиничного портфеля iз 
цих цiнних паперiв [7]. По моделi Квази-Шарп" прибутковiсть цiнного папера 
зв'язується iз прибутковiстю одиничного портфеля функцiєю лiнiйної регресiї виду: 

( )spspiii RRRR −⋅+= β , 

де iR  – прибутковiсть цiнного папера; 

spR  – прибутковiсть одиничного портфеля; 

iβ  – коефiцiєнт регресiї;  

iR  – середня прибутковiсть цiнного папера за минулi перiоди; 

spR  – середня прибутковiсть одиничного портфеля за минулi перiоди. 

Коефiцiєнт β  характеризує ступiнь залежностi прибутковостi цiнного папера 

вiд прибутковостi одиничного портфеля. Чим вище β  тим сильнiше залежить 
прибутковiсть цiнного папера вiд коливань прибутковостi одиничного портфеля, 
тобто вiд коливань прибутковостi iнших цiнних паперiв, що входять в одиничний 

портфель. Коефiцiєнт β  називають β -ризиком, але його трактування вiдрiзняється 

вiд трактування однойменного показника в моделi Шарпа. 
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Загальний ризик вкладень у даний цiнний папiр складається з β -ризику, тобто 

ризику зниження прибутковостi при падiннi прибутковості одиничного портфеля, i 

залишкового ризику iεσ , тобто ризику зниження прибутковості й невiдповiдностi 

лiнiї регресiї. 
По моделi " Квази-Шарп" прибутковість портфеля цінних паперів - це 

середньозважена доходностей цінних паперів, його складових: 

( ) ( ) ( )∑
=

∑
=

⋅⋅−+⋅=
N

1i
ii

N

1i
spspiip WRRWRR β ,  

де 
Rsp – очікувана прибутковість одиничного портфеля. 

Ризик портфеля цінних паперів визначається по формулі: 

( ) ( )∑
=

∑
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⋅+⋅⋅=
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2
i

2
i

2
sp

2
iip WW εσσβσ ,  

де 
σ sp– показник ризику одиничного портфеля. 

З використанням моделi Квази-Шарп для розрахунку характеристик портфеля 
пряме завдання має вигляд: 
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Вiдповiдно, обернене завдання має наступне кiнцеве подання: 
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При практичному застосуваннi моделi Квази-Шарп для оптимiзацiї фондового 
портфеля використовуються наступнi формули: 

1) як прибутковiсть одиничного портфеля в перiод t приймається середнє 
значення прибутковостi цiнних паперiв, його складових, за цей же перiод: 

N

R
R

N

1i

t
i

t
sp

∑
== , 
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де 
Rsp

t

– прибутковiсть одиничного портфеля в перiод t; 

Ri
t

– прибутковiсть i - ой цiнного папера за перiод t; 
2) середня прибутковiсть цiнного папера за минулi перiоди: 

T

R
R

T

1t

t
i

i

∑
== , 

де Rit – прибутковiсть цiнного папера за перiод t; 
T – розглянута кiлькiсть перiодiв часу; 
3) середня прибутковiсть одиничного портфеля за минулi перiоди: 

T

R
R

T

1t

t
sp

sp

∑
== ; 

4) коефiцiєнт β  цiнного папера розраховується по формулi: 
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5) залишковий ризик цiнного папера: 
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6) показник ризику одиничного портфеля: 
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=σ . 

Застосування комп'ютерної технiки для обробки даних значно полегшує та 
прискорює процес оптимiзацiї, дозволяє моделювати рiзнi сценарiї розвитку подiй. 
Модель Квазi-Шарпа доцiльно використовувати при розглядi порiвняно невеликої 
кiлькостi цiнних паперiв, що належать до однiєї чи кiлькох галузей. 

Дослідження процесу управління інноваційними процесами розвитком 
підприємства засобами математичного моделювання дозволяє отримати інформацію 
про стан об’єкту управління під впливом змін внутрішніх і зовнішніх діючих 
факторів. Наведений у таблиці 1 комплекс економіко-математичних моделей, 
забезпечить вирішення таких основних завдань управління як аналіз наявного 
інноваційного потенціалу, розрахунок ефективності і вибір перспективних 
інноваційних проектів, визначення інноваційної привабливості підприємства, 
прогнозування результатів інноваційної діяльності, розробку і прийняття необхідних 
управлінських рішень. 

_________________________ 
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АНАЛІЗУВАННЯ ТИПОЛОГІЇ ЦЕНТРІВ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В 
УКРАЇНІ 

В. Вовк, М. Жураковська, О. Мрихіна 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
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У статті уточнено поняття центру трансферу технологій, на засадах 
цього проаналізовано типологію вітчизняних центрів трансферу 
технологій та виділено особливості діяльності кожного типу в 
нинішніх економічних умовах в Україні. Аналізування функціонування 
центрів трансферу технологій проведено з урахуванням міжнародного 
досвіду створення і розвитку таких центрів та з огляду на подальше 
формування стратегії конкурентоспроможності конкретного типу 
центру трансферу технологій. 
Ключові слова: центр трансферу технологій, інноваційна структура, 
трансфер технологій, інноваційна діяльність. 

 
Інноваційні процеси характерні для економік розвинутих країн світу. 

Передумовою ефективного впровадження інноваційних рішень в промисловість 
країни є її розвинута інноваційна інфраструктура. Нині діяльність вітчизняних 
суб’єктів інноваційної діяльності не забезпечено інфраструктурою необхідного і 
достатнього рівня. Проблеми виникають на кожному з етапів інноваційного процесу, 
проте одним з найвагоміших є питання комунікації учасників інноваційного ланцюга. 
З-поміж множини елементів інноваційної інфраструктури функціонально 
відповідальними за налагодження контакту суб’єктів інноваційної діяльності є 
центри трансферу технологій (далі – ЦТТ).  

В умовах сьогодення потреба формування ЦТТ набуває все більшої 
актуальності. ЦТТ необхідні для стимулювання інноваційного розвитку країни, проте 
ефективного механізму їх створення та функціонування досі не розроблено у 
необхідному форматі. Важливим аспектом при цьому постає вивчення типології 
ЦТТ, яка сприяє розумінню та урахуванню особливостей ЦТТ різних типів у 
відповідних умовах їх існування. 

Аналізування праць таких науковців, як: Г..Андрощук [3], О. Кам’янська [4], В. 
Козик [5], О. Меша [6], Т. Нагачевська [7], В. Нижник [8], І. Совершенна [9] та 
інших, котрі досліджують проблеми створення та функціонування ЦЦТ показало, що 
кожному з існуючих типів ЦТТ характерні свої специфічні проблеми та перспективи 
розвитку. Однак, науковці переважно розглядають типи ЦТТ в системному аспекті. 
Тип центру у багатьох випадках стає визначальним фактором для формування 
стратегії його конкурентоспроможного розвитку. Аналізування типу ЦТТ та 
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виділення проблем або перспектив його розвитку в нинішніх умовах розвитку 
економіки України сприятиме обґрунтованому розробленню рекомендацій щодо 
ефективного просування даного ЦТТ на ринку. 

Метою статті є аналізування типів вітчизняних ЦТТ на засадах уточнення 
тлумачення поняття ЦТТ та з урахуванням міжнародного досвіду їх створення і 
розвитку. 

В Україні ЦТТ перебувають у зародковому стані. Документом, який декларує 
шляхи створення та функціонування ЦТТ, є Наказ Держкомінформнауки України від 
13.09.2010 р. «Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в 
результаті науково-технічної діяльності». В ньому подано загальні методичні 
положення щодо ЦТТ [1]: визначення основних термінів та умов створення ЦТТ, а 
також процедуру моніторингу діяльності таких центрів. 

Проте, зазначені рекомендації носять дещо обмежений характер, оскільки 
основним чином зосереджують увагу на формуванні ЦТТ з метою комерціалізації 
розробок, створених в межах вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) та наукових 
установ державної форми власності, не описуючи особливостей комерціалізації 
винаходів, створених за інших умов. 

У документі визначають поняття ЦТТ як організації, діяльність якої спрямована 
на впровадження результатів науково-технічної діяльності у реальний сектор 
економіки та орієнтована на отримання прибутку від використання результатів 
наукових досліджень, які виконуються в державних наукових організаціях та 
приватних компаніях [2]. Запропоноване визначення не повністю відповідає чинному 
законодавству, оскільки ЦТТ, створені в межах державних ВНЗ або наукових 
установ, не можуть працювати з метою отримання прибутку, адже ці організації є 
неприбутковими. Тому доцільно уточнити це визначення таким чином: центр 
трансферу технологій – це організаційна структура, діяльність якої спрямована на 
впровадження у реальний сектор економіки наукоємної конкурентоспроможної 
продукції, розробленої науково-дослідними, освітніми установами, приватними 
підприємствами або окремими винахідниками, з метою отримання прибутку та / або 
конкурентних переваг реципієнтами технологій.  

ЦТТ структурують таким чином: 
1. За суб'єктами організування:  

- фізична особа; 
- підприємство; 
- державні, регіональні органи влади; 
- науково-дослідні установи, освітні установи; 
- об'єднання організацій. 

2. За організаційно-правовою формою:  
- окрема організація; 
- структурний підрозділ організації; 
- співпраця на засадах партнерства. 

3. За локалізацією трансферу технологій:  
- регіональний; 
- національний; 
- міжнародний. 

4. За галузевою ознакою впроваджуваних технологій:  
- орієнтація на здійснення трансферу технологій певної галузі (медицини, 

хімії, біології, транспорту, будівництва та архітектури тощо); 
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- орієнтація на трансфер технологій різних галузей. 
5. За формою власності:  

- державна; 
- приватна; 
- колективна; 
- комунальна; 
- змішана. 

6.За юридичним статусом:  
- юридична особа; 
- фізична особа. 

7. За приналежністю технології організації-засновнику центру трансферу 
технологій:  

- трансфер технологій, створених у межах організації-засновника центру;  
- трансфер технологій без обмежень за приналежністю. 
- 8. За метою і характером діяльності:  
- комерційна діяльність з метою отримання прибутку;  
- некомерційна діяльність. 

9. За способом утворення:  
- унітарний ЦТТ;  
- корпоративний ЦТТ. 

В Україні є передумови до функціонування усіх окреслених вище типів  ЦТТ. 
Суб’єктами організування ЦТТ можуть бути фізичні особи, підприємства, державні, 
регіональні органи влади, науково-дослідні установи, освітні установи, об'єднання 
організацій. У кожного з таких типів ЦТТ є особливості діяльності, переваги та 
недоліки. 

При створенні ЦТТ фізичною особою, він діє як незалежна інноваційна 
структура, яка провадить свою діяльність на комерційних засадах. Такі ЦТТ в 
Україні ще не набули популярності, їх є одиниці. 

За кордоном широко розповсюджені ЦТТ, які створені та функціонують у складі 
великих підприємств, зокрема в ТНК. Вони здійснюють свою діяльність як 
внутрішній підрозділ компанії і їх основним завданням є пошук та відбір технологій, 
які могли би бути нею впроваджені. Корпорації практикують проведення власних 
наукових розробок, спрямованих на забезпечення відповідного рівня конкуренто-
спроможності бізнесу в майбутньому. Роль ЦТТ полягає в оцінюванні перспектив 
комерціалізації технологій, створених всередині компанії та пошуку інноваційних 
технологій на зовнішніх ринках.  

Критичний фінансовий стан більшості українських промислових підприємств не 
забезпечує можливості утримувати власний відділ, який би здійснював наукові 
розробки і тим більше займався трансфером технологій. Це і є однією з основних 
причин низького рівня конкурентоспроможності виготовлюваної продукції 
вітчизняними підприємствами у порівнянні з іноземними компаніями.  

ЦТТ, створені за ініціативою державних або регіональних органів влади, нині в 
Україні відсутні. Існують інші інноваційні структури, які, окрім виконання своїх 
безпосередніх функцій, декларують власне посередництво в сфері трансферу 
технологій (Центр науково-технічної та економічної інформації України та 16 
регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації; мережа регіо-
нальних центрів з інвестицій та розвитку, яка складається з 27 організацій, належать 
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до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними 
проектами України). Першочерговою метою їх функціонування є активізація 
інвестиційних процесів в регіонах та розвиток інвестиційної інфраструктури. 

Незважаючи на потенційну підтримку цих структур з боку держави, розвиток їх 
діяльності ще не досягнув достатнього рівня. Перешкодою цьому є фрагментарний 
характер врегулювання трансферних процесів в Україні. У світі державні ЦТТ 
достатньо популярні, а їх основним призначенням є допомога фізичним та 
юридичним особам створювати власні ЦТТ, консультувати з питань трансферу 
технологій тощо. 

Поширеною формою ЦТТ за кордоном є центри, створені освітніми та науково-
дослідними установами. Здійснення наукової діяльності є одним із пріоритетів 
провідних навчальних закладах світу. В наукових дослідженнях беруть участь не 
лише викладачі та молоді науковці, а й студенти. Університети мають право 
патентувати винаходи та інші результати науково-дослідної роботи і продавати 
ліцензії на їх використання або створювати спільні підприємства. В обох випадках 
доходи від впровадження інновації можуть сягати значних сум. З метою сприяння 
науковому поступу та стимулювання дослідницької діяльності при освітніх та 
науково-дослідних установах діють ЦТТ. Метою діяльності таких центрів є 
експертна оцінка винаходів, консультування розробників, визначення оптимальної 
форми захисту інтелектуальної власності та просування інноваційних технологій. 
Кадрові ресурси ВНЗ дають змогу забезпечити належний технічний, економічний, 
маркетинговий та правовий супроводи винаходу, необхідні для здійснення трансферу 
технології та її ефективної подальшої комерціалізації.  

В Україні ЦТТ при ВНЗ лише починають створюватись, тому основним 
завданням на цьому етапі є забезпечення їх успішного формування та стимулювання 
діяльності. Декілька років тому, коли тільки починали формуватися технопарки та 
бізнес-інкубатори, важко було передбачити, що вони не виправдають у повній мірі 
тих сподівань, які на них було покладено. Проте, зараз необхідно врахувати набутий 
досвід та сформувати якісний механізм трансферу технологій на базі вузівської 
науки.  

Особливою формою ЦТТ, які декларують проведення трансферу технологій, є 
різноманітні об'єднання організацій різної форми та спрямування. В основному до 
таких об’єднань входять науково-дослідні інститути, ВНЗ, державні органи влади та 
окремі виробничі підприємства, які одноосібно не мають можливості проводити 
трансфер технологій через нестачу спеціалістів певного напрямку, джерел 
фінансування, виробничих потужностей тощо, але мають потребу в ньому. Таким 
чином, вони співпрацюють на правилах взаємодопомоги, з метою мінімізації витрат 
на залучення персоналу, виділення офісних площ, техніки тощо. Окремі працівники 
тієї чи іншої структури в об’єднанні відповідають за свій об’єм роботи (згідно зі 
своєю професійною кваліфікацією) при проведенні трансферу технологій. Такий 
процес діє на засадах відповідно укладених угод. 

На основі проведеного аналізу визначено переваги та недоліки функціонування 
різних форм типів ЦТТ в Україні. (табл.1). 
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Таблиця 1 
Переваги та недоліки функціонування різних типів ЦТТ в Україні* 

Форми ЦТТ Переваги Недоліки 
ЦТТ – 
самостійна 
інноваційна 
структура 

− Об’єктивний підхід до 
процесу трансферу технології; 
− можливість роботи з широким 
колом клієнтів та партнерів. 

− Значні додаткові витрати при 
формуванні ресурсного 
забезпечення центру; 
− відсутність налагоджених 
взаємозв’язків з наукою та 
виробництвом. 

ЦТТ, створений 
у складі 
підприємства 

− Сформована потреба в 
інноваційній технології; 
− кінцевою метою трансферу 
технології є її впровадження; 
− забезпечення розвитку 
інноваційної діяльності в 
Україні. 

− Відсутність стимулів щодо 
зниження вартості 
інноваційної технології з 
метою економії коштів; 
− робота лише з одним 
клієнтом. 
 

ЦТТ, створений 
державними 
або 
регіональними 
органами влади 

− Можливість доступу до 
існуючих інформаційних баз 
даних; 
− державна підтримка; 
− можливість роботи з широким 
колом клієнтів та партнерів. 

− Зарегульованість процесу 
трансферу технології; 
− відсутність налагоджених 
взаємозв’язків з наукою та 
виробництвом. 

ЦТТ створений 
освітніми або 
науково-
дослідними 
установами 

− Доступ до наукових розробок; 
− ресурсне забезпечення ЦТТ: 
кадрове, інформаційне, 
матеріальне, фінансове тощо; 
− можливість отримання різних 
видів фінансового забезпечення; 

 доведення інновацій до етапу 
дослідного взірця. 
− можливість презентації 
інноваційних технологій на 
вітчизняних та міжнародних 
форумах, виставках тощо; 
− можливість роботи з широким 
колом клієнтів та партнерів; 
− сформована репутація 
організації. 

− Значний вплив державного 
регулювання  на діяльність 
ВНЗ, науково-дослідних 
інститутів, лабораторій тощо; 
− бюрократичні бар’єри на 
шляху трансферу технологій. 

ЦТТ – 
об'єднання 
організацій 

− Консолідація сил з метою 
досягнення спільної мети; 
− диверсифікація ризиків між 
співзасновниками; 
− можливість роботи з широким 
колом клієнтів та партнерів. 

− Ймовірність виникнення 
конфліктних ситуацій між 
співзасновниками; 
− Зарегульованість процесу 
трансферу технологій 
нормативно-законодавчими 
актами зі сторони учасника – 
державної організації. 
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Наступною типологічною ознакою є організаційно-правова форма ЦТТ, 
відповідно до якої вони можуть вести власну діяльність у вигляді структурного 
підрозділу організації, окремої організації або співпраці на засадах партнерства. 
Одним з поширених типів є формування ЦТТ як структурного підрозділу окремої 
організації. За таких умов рішення про створення центру залежить від організації-
засновника, не потрібна реєстрація в державних органах влади як інноваційної 
структури, існує ресурсне забезпечення його роботи – все це є перевагами даної 
форми ЦТТ. Серед недоліків є залежність ЦТТ, як структурного підрозділу, від 
управлінської системи організації; якщо організація-засновник є державної форми 
власності та не має права вести комерційну діяльність, то унеможливлюється 
отримання прибутків від трансферу технологій, наслідком чого є зниження мотивації 
працівників центру. Переважно ЦТТ у складі державних організацій мають складну 
управлінську надбудову, що знижує їхню адаптивність до умов зовнішнього 
середовища та сприяє розвитку бюрократії. 

ЦТТ, як окрема організація, користується повною самостійністю у прийнятті 
рішень, не переслідує інтереси окремих учасників трансферу технологій, за умови 
вдалої побудови організаційної структури, може бути гнучкою до зовнішніх факторів 
впливу. Основною складністю в роботі таких центрів є пошук фінансового 
забезпечення для власного розвитку, а також налагодження взаємодії з іншими 
учасниками інноваційного процесу. 

Формування ЦТТ на засадах партнерства окремих організацій, які консолідують 
власні зусилля для здійснення трансферу технологій: важливою умовою ефективного 
функціонування таких утворень є чіткий розподіл обов’язків, відповідальності та 
прав, а також результатів роботи.  

За локалізацією трансферу технологій ЦТТ поділяються на регіональні, 
національні та міжнародні. Регіональні центри взаємодіють з учасниками 
інноваційного процесу в межах окремого регіону, прикладом якого може бути 
технополіс. Національні ЦТТ у своїй роботі орієнтуються на вітчизняних 
винахідників та підприємства, як основних продавців та покупців технології. 
Міжнародні ЦТТ не мають територіальних обмежень своєї діяльності та можуть 
надавати послуги у сфері трансферу технологій іноземним суб’єктам. Оскільки 
процеси глобалізації присутні як у науково-дослідній сфері, так і у виробничій, для 
утримання позицій на ринку трансферу технологій ЦТТ не повинні встановлювати 
рамки співпраці з партнерами або клієнтами за їх територіальною приналежністю. 

У своїй діяльності ЦТТ можуть орієнтуватися як на трансфер технологій окремої 
галузі, так і не мати галузевої прив’язки до різних видів технологій. Вибір форми 
ЦТТ, відповідно до цієї типологічної ознаки, значною мірою залежить від того, хто 
саме є суб’єктом організування ЦТТ: 

ЦТТ організований за ініціативи фізичної особи - в його інтересах мати 
багатогалузеве спрямування, з метою максимізації прибутку; 

ЦТТ, створений підприємством, залежить від специфіки діяльності компанії: 
якщо підприємство спеціалізується на конкретній галузі, то і центр, відповідно, 
також. Проте великі корпорації, які диверсифікують напрямки власної діяльності за 
різними галузями, першочергово потребують у своїй структурі ЦТТ. У таких 
випадках центри спрямовують свою роботу відповідно до інтересів підприємства-
засновника; 
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ЦТТ, засновані державними або регіональними установами, будуть орієнтовані у 
своїй діяльності на впровадження технологій у різні галузі економіки, залежно від 
потреби країни або регіону дислокації центру; 

ЦТТ, засновані освітніми та науково-дослідними установами, 
впроваджуватимуть технології, створені працівниками цих організацій, відповідно до 
напрямків науково-дослідних робіт. Нині переважна більшість успішних досліджень 
є міждисциплінарними, що вносить певні корективи у роботу центрів. 

За умови, що ЦТТ є окремою організацією, то, як і будь-яке підприємство, за 
формою власності він може бути державним, приватним, колективним, комунальним 
та змішаним, відповідно до Господарського кодексу України. 

Трансфером технологій, відповідно до юридичного статусу, можуть займатись, і 
юридичні, і фізичні особи. ЦТТ – юридична особа, в установчих документах якої 
передбачена діяльність у сфері трансферу технологій і до штатного розпису якого 
входить щонайменше один технологічний брокер, потребує реєстрації в МОН 
України як інноваційна структура іншого типу, а також державної акредитації на 
право надавати посередницькі послуги у сфері трансферу технологій. Фізична особа 
може самостійно бути посередником при купівлі-продажі технологій, 
акредитувавшись як технологічний брокер, або зареєструватись суб’єктом 
підприємницької діяльності. 

За приналежністю технології організації-засновнику, ЦТТ може проводити 
трансфер лише тих технологій, які створені винахідниками, працевлаштованими в 
організації-засновника центру, або ж впроваджувати технології не залежно від того, 
де вони були розроблені. Ця типологічна ознака передусім стосується центрів, які 
засновані в складі освітньої або науково-дослідної установи. Переважно такі ЦТТ 
обслуговують власних співробітників. 

За метою і характером діяльності ЦТТ можуть вести комерційну або 
некомерційну діяльність. Як було описано вище, комерційна діяльність сприяє 
ефективнішому виконанню центром своїх обов’язків та підвищує рівень мотивації 
працівників. Некомерційні ЦТТ переважно діють як  структурні підрозділи 
держаних, освітніх або науково-дослідних установ. 

Залежно від способу утворення та формування статутного фонду ЦТТ, як 
суб’єкти господарської діяльності, поділяються на унітарні та корпоративні 
підприємства. Відповідно до чинного законодавства, в Україні функціонують обидва 
типи. 

ЦТТ, як інноваційна структура, є складовою частиною інноваційної 
інфраструктури та національної інноваційної системи. ЦТТ, покликані обслуговувати 
процеси впровадження інноваційних розробок у виробництво. Диференціювавши 
центри за різними типологічними ознаками, можна зробити висновки про специфічні 
особливості їх діяльності. Одні більше тяжіють до сфери виробництва, інші ж 
навпаки, до науково-дослідної сфери. В умовах сьогодення необхідним є вибір такого 
типу ЦТТ, який би найбільшою мірою, виконуючи власні функціональні обов’язки, 
сприяв трансферу технологій, впровадженню їх на підприємствах. 

Проведений аналіз дав змогу детально розглянути зміст ЦТТ за їх типами. Це, 
своєю чергою, сприятиме подальшому обґрунтуванню рекомендацій щодо 
ефективного формування та розвитку ЦТТ відповідних типів, розробленню стратегії 
конкурентоспроможності кожного центру, та, як наслідок, посилення інноваційного 
поступу України в цілому.  

_________________________ 
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In this article clarified the interpretation of the technology transfer office. On the basis 
of this analyzed the typology of national technology transfer offices and selected features of 
activity of each type in the current economic conditions in Ukraine. Analyzing the 
functioning of the technology transfer offices conducted into account international 
experience of creation and development these offices and in view of the further formation 
of competitiveness strategies specific type of technology transfer offices. 
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В статье уточнено понятие центра трансфера технологий, на основе этого 
проанализирована типология отечественных центров трансфера технологий и 
выделены особенности деятельности каждого типа в нынешних экономических 
условиях в Украине. Анализ функционирования центров трансфера технологий 
проведен с учетом международного опыта создания и развития таких центров и с 
позиции дальнейшего формирования стратегии конкурентоспособности конкретного 
типа центра трансфера технологий. 

Ключевые слова: центр трансфера технологий, инновационная структура, 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

В. Вовк  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008  м.Львів, проспект Свободи, 18 

У статті розглянуто існуючі теорії раціональної та ірраціональної 
поведінки інвесторів на фондовому ринку, охарактеризовано їх переваги 
та недоліки. Раціональні фінанси мають великий потенціал для 
моделювання фондового ринку, поведінкові фінанси враховують 
фактори, незрозумілі в традиційних моделях і використовують 
широкий спектр методів соціальних наук. 
Ключові слова: фондовий ринок, нераціональна поведінка інвестора, 
поведінкові фінанси.  

 
Невід'ємним атрибутом сучасної ринкової економіки вважається фінансовий 

ринок. Оскільки фінансовий ринок існує не сам по собі, і основною причиною його 
виникнення є наявність інвесторів, усі існуючі моделі фінансового ринку будуються 
навколо інвестора.  

Згідно з найбільш широким підходом, інвестор є суб'єктом фондового ринку, що 
пред'являє попит на фінансові продукти. У цьому значенні інвесторами є фізичні та 
юридичні особи, які здійснюють вкладення на фінансовому ринку. Відповідно до 
іншого підходу, всі учасники фондового ринку діляться на дві категорії - інвестори і 
спекулянти. Інвестиційна діяльність означає, що інвестор на підставі серйозного 
аналізу очікує відшкодування вкладеного капіталу та отримання відповідного 
доходу. Операції, які не відповідають цим вимогам, відносять до спекулятивних [3]. 

Зупинимося на розгляді інвесторів -  фізичних осіб, виключивши з предметної 
області інституційних інвесторів. Індивідуальні інвестори можуть скоротити 
горизонт  інвестування, відмовитися від отримання доходу, вилучаючи інвестовані  
кошти з ринку під впливом деяких внутрішніх і зовнішніх факторів. Економічна 
криза заставила багатьох інвесторів переосмислити свої концепції прийняття 
фінансових рішень та почати враховувати закономірності людської поведінки, 
ірраціональну природу людини та її вплив на процес прийняття рішень. 

У теорії управління вирізняють три основні моделі прийняття рішень: класичну 
модель, поведінкову та ірраціональну моделі.  

При класичній моделі  передбачається, що особа, яка приймає рішення, повинна 
бути абсолютно об’єктивною і логічною, мати чітку мету, усі її дії в процесі 
прийняття рішень спрямовані на вибір найкращої альтернативи, тобто особа 
спирається на поняття  “раціональності” в прийнятті рішень. 

Класична модель передбачає, що умови прийняття рішення повинні бути 
достатньо визначеними. Маючи повну інформацію, менеджери можуть вибирати 
альтернативу, яка щонайкраще відповідає потребам організації. 
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Суть поведінкової моделі  полягає  в тому, що особа, яка приймає рішення не 
має повної, достовірної інформації про певну ситуацію,  не має повної інформації 
щодо всіх можливих альтернатив,  не здатна передбачити наслідки реалізації кожної 
можливої альтернативи і рішення приймає на основі поведінки об'єкта. 

Ірраціональна модель  ґрунтується на прийнятті рішення без дослідження 
альтернатив. Вона  призначена для вирішення принципово важливих рішень, 
вирішення проблем в умовах дефіциту, та в інших  подібних ситуаціях. 

В основі більшості класичних фінансових теорій і моделей лежить припущення 
про раціональну поведінку інвестора на ринку, але діючи в умовах невизначеності і 
ризику, люди піддаються впливу цілого ряду ілюзій, емоцій та помилково 
сприймають інформацію. Саме для виявлення даних факторів і вивчення їх впливу на 
процес прийняття інвестиційно-фінансових рішень варто застосовувати  «поведінкові 
фінанси». 

Поведінкові фінанси піддають сумніву припущення про раціональну поведінку 
учасників ринку, намагаються виявити у поведінці людей систематичні відхилення 
від моделі раціонального прийняття рішень і створити нові фінансові теорії, які б 
враховували ці відхилення. 

В основі традиційних фінансів лежить припущення про те, що учасники 
фінансових відносин, фінансові інститути і навіть самі ринки є раціональними. І що в 
середньому люди приймають неупереджені рішення і максимізують власну вигоду. 

Розвиток фондових ринків і поява багатьох ринкових інструментів, привабливих 
як об'єкт інвестування, зумовили розробку цілого ряду фінансових теорій і моделей, 
які мають озброїти потенційного інвестора необхідним інструментом для розробки 
ефективних інвестиційних стратегій.  

Найбільшого поширення набули:  
− гіпотеза ефективного ринку Ю. Фами (EMH) і теорія випадкових блукань 

(Random walk);  
− портфельна теорія Г. Марковіца (MPT) та оптимізаційні моделі фондового 

ринку;  
− теорія сподіваної корисності (EUT). 
Основний висновок гіпотези ефективного ринку: складно знайти стратегію, яка 

приносить прибуток з мінімальним ризиком.  
Незважаючи на очевидну привабливість теорії Марковіца, її істотним недоліком 

є велика кількість обмежень. Також вона не враховує податкові та інші витрати, 
бар'єри ринку, неподільність активів та ірраціональну поведінку інвесторів і зміну їх 
уподобань, тобто можливі відхилення інвестора від кривої байдужості аж до 
радикальної зміни кривої. 

Теорія сподіваної корисності пояснює механізм прийняття  рішення в умовах 
невизначеності і ризику і будується на  припущенні, що інвестори при прийнятті 
рішень діють  раціонально і уникають ризику. 

Усі перераховані теорії, як і переважна більшість класичних фінансових теорій, 
спираються на припущення про раціональну поведінку інвестора на ринку:  

- використання учасниками ринку однакової і доступної всім релевантної 
інформації;  

- використання однакових методів обробки інформації та отримання однакових 
кількісних оцінок щодо одного і того ж ринкового активу;  

- наявність у інвесторів одних і тих же цілей (максимально можливий дохід при 
заданому рівні ризику) і однакового горизонту планування;  
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- в умовах невизначеності дії інвесторів відповідають принципу максимізації 
сподіваної корисності. 

Історичний аналіз показує, що в руслі фінансової науки можна виділити дві 
самостійних течії, які можна умовно назвати «раціональними фінансами» і 
«ірраціональними фінансами». Перша виходить з припущення раціональної 
поведінки інвестора, а друга - з того, що, як і кожній людині, інвестору властива 
ірраціональна поведінка [5]. 

На даний час розроблено кілька теорій і моделей, що дозволяють пояснити 
численні факти розбіжності класичної фінансової теорії і практики інвестування, а 
також виявити закономірності поведінки окремих людей в умовах невизначеності і 
ризику функціонування фондових ринків і ринків капіталу.   

Найбільш важливими є такі теорії [2]: 
− теорія перспектив;  
− теорія шумової торгівлі; 
− теорія впливу психологічних якостей трейдера на ефективність здійснюваних 

ним операцій; 
− теорія поведінки інвесторів на фондовому ринку. 
 Теорія перспектив описує поведінку індивіда в умовах невизначеності. 

Результати досліджень Д. Канемана і А. Тверскі доводять, що відчуття індивіда від 
втрат і придбань грошових сум, однакових за абсолютною величиною, несиметричні. 

Теорія перспектив також твердить, що люди невірно оцінюють ймовірність: 
вони недооцінюють ймовірність подій, які, швидше за все, відбудуться, 
переоцінюють менш ймовірні події і вважають неможливими події, ймовірність яких 
хоч і мала, але все ж існує. Люди також розглядають прийняті ними рішення 
відокремлено, не враховуючи впливу зроблених ними дій на інші операції, проекти, 
угоди. 

Основні положення теорії шумової торгівлі були сформульовані Ф. Блеком. 
Згідно цієї теорії торгівля на фондовому ринку, заснована на «шумі», 
протиставляється торгівлі, заснованій на своєчасній та достовірній інформації. Якщо 
учасники ринку у своїх діях виходять з неперевірених даних і чуток, користуються 
порадами «експертів», які насправді такими не є, значить вони - «шумові трейдери». 
Вони здійснюють торговельні угоди, приймаючи «шум» за інформацію, не маючи 
справжньої інформації або просто тому, що, за висловом Ф. Блека, «їм подобається 
торгувати». Їх поведінка є нераціональною. Саме наявність на ринку елемента 
«шумової торгівлі» обумовлює можливість існування ринку і здійснення 
торговельних угод. Якби ринкові ціни були результатом адекватної інформації, на 
ринку неможливо було б отримати додатковий прибуток. 

Теорія впливу психологічних якостей трейдера на ефективність здійснюваних 
ним операцій свідчить про  кореляційний зв'язок між позитивними психологічними 
якостями трейдера і успішністю його професійної діяльності. Потенційний інвестор 
буде успішним, якщо йому притаманні такі риси характеру: відсутність бажання 
підпорядкувати собі ринок і контролювати його;   відчувати індивідуальний «бар'єр 
ризику» і граничні значення капіталу, якими можна ризикувати без фатальних 
наслідків;  приймати обдумані і адекватні рішення, навіть якщо ситуація 
розвивається не так, як інвестор припускав спочатку;  враховувати селективність 
сприйняття і пам'яті;  розпізнавати у себе стан стресу і виробляти захисні механізми 
проти необдуманих дій в такому стані;  наявність у інвестора адекватної самооцінки;  
здатність враховувати вплив негативних чинників;  уникати психологічної 
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прихильності до конкретних фінансових інструментів;  здатність відмовитися від 
швидкого прибутку заради довгострокової перспективи; наявність витримки і 
терпіння;  вміння планувати кілька  варіантів розвитку подій на фондовому ринку;  
вміння сфокусуватися на цілі і постійно діяти на основі прийнятого рішення;  мати 
навички роботи з великими масивами інформації з метою уникнення психологічних 
перевантажень;  відсутність психологічної залежності від трейдингу. 

Тепер розглянемо теорію поведінки інвесторів на фондовому ринку. 
Основоположною при формуванні цієї теорії стала робота А. Шлейфера 
«Неефективні ринки: Вступ до поведінкових фінансів» [10], в якій він проаналізував 
надмірну і недостатню реакції інвесторів на нову інформацію.  

Позначимо через E(st ) середній дохід, отриманий від володіння акцією s за 
період t , zt - інформацію, що стосується даної акції (відповідної компанії), отриману 
за період t . Якщо інформація позитивна, то zt = G, якщо інформація негативна, то zt 
= B. Недостатня реакція інвесторів відбувається тоді, коли після отримання 
негативної інформації про компанію котирування акцій знизилися в меншій мірі, ніж 
варто було б. Тобто, в термінах закону приведеної вартості, ці акції виявилися 
переоціненими, тому їх покупка приносить інвестору збиток, що можна записати 
співвідношенням : E (st +1 | zt = G)> E (st +1 | zt = B). 

Надмірна реакція проявляється, коли слідом за серією позитивних потоків 
інформації котирування акцій підвищуються занадто сильно. Тобто акції знову 
виявляються переоціненими і знову приносять власникам збитки, що виражається 
співвідношенням : E (st +1 | zt = G , zt - 1 = G , ... , zt - j = G) <E (st +1 | zt = B , zt - 1 = 
B, ...... , zt - j = B ),   де j ≥1. Оскільки в даному випадку інформація, що приходить на 
ринок, є загальнодоступною, такі приклади суперечать припущенню про 
ефективність ринку [6,7,8,9].   

Запропонована А. Шлейфером модель описує процес формування у інвесторів 
думки щодо акцій конкретних компаній, в основі якої лежать два фактори - 
консерватизм мислення  і неправильне використання на практиці моделей теорії 
ймовірностей [1]. 

Ефект консерватизму проявляється у вигляді недостатньої реакції інвестора на 
негативну інформацію, що веде до переоцінки акцій. Інвестори сприймають погані 
новини невідповідно уявленням, що сформувались у них про цю компанію, і 
реагують на них з запізненням або в неповній мірі.  

Неправильне використання на практиці моделей теорії ймовірностей полягає в 
тому, що, ґрунтуючись на серії хороших новин про компанії, інвестори передбачають 
збереження позитивної тенденції і в майбутньому. Дане переконання знову веде до 
переоцінки акцій і зниження доходу їх власників.   

Основним досягненням поведінкових фінансів можна назвати усвідомлення того 
факту, що в області фінансів люди приймають рішення і діють під впливом 
сформованих стереотипів, упереджених думок, помилок в аналізі інформації та 
емоцій.  

Особливо яскраво нераціональна поведінка проявляється в ситуації 
невизначеності і ризику, в яких  проходить вся підприємницька, інвестиційна, 
фінансова діяльність. Дуже важливою є та обставина, що виявлені суб'єктивні 
фактори впливають на всіх, незалежно від професійної підготовки, сфери діяльності і 
досвіду роботи. У складних життєвих ситуаціях, пов'язаних з невизначеністю і 
ризиком, люди зазвичай поводяться однаково, роблячи ті ж помилки.  
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Облік виявлених факторів поведінкових фінансів дозволяє істотно підвищити 
ефективність фінансової стратегії і тактики учасників ринку.   

Отже, поведінкові фінанси представляють наступні характеристики 
нераціональної поведінки, властиві сучасним учасникам фондових ринків: 

- інвестори активно продають і купують цінні папери, часто використовуючи 
недостовірну чи застарілу інформацію, використовують різноманітні моделі для 
прогнозування майбутніх ринкових цін і недостатньо диверсифікують свої ринкові 
портфелі;  

- інвестори не об'єктивно оцінюють ймовірні характеристики очікуваних 
результатів, остаточний результат розглядають не з точки зору рівня сумарного 
добробуту, а в термінах виграшів і втрат, порівнюваних з деякою пороговою 
величиною, що змінюється залежно від конкретної ситуації;  

- інвестори прогнозують майбутні невизначені величини (наприклад, потік 
доходів, що генерується деяким цінним папером), будують статистичні та імовірнісні 
моделі, ґрунтуючись на інформації, що відноситься до короткострокового періоду, 
яка ніяк не може служити основою для застосування апарату теорії ймовірностей і 
математичної статистики.  

- інвестори можуть приймати різні інвестиційні рішення, залежно від форми 
постановки завдання («ефект оформлення»). Найбільш поширеним прикладом є 
питання вибору між акціями та облігаціями в якості довгострокового об'єкта 
інвестування. Якщо, оцінюючи привабливість облігацій, інвестор порівнює їх з 
довгостроковими акціями, він приймає рішення на користь останніх, за результатами, 
отриманими протягом значного періоду часу. Якщо ж об'єктом альтернативного 
варіанта вкладення є короткострокове вкладення в акції , то, як правило, найбільш 
привабливими здаються облігації.  

- інвестори проявляють недостатню або надмірну реакцію, що впливає на 
формування цін на фінансові активи і, як наслідок, на величину одержуваного 
інвесторами доходу. 

В сучасних умовах основною проблемою є проблема синтезу двох цих 
напрямків. Раціональні фінанси володіють кращим аналітичним апаратом, але 
висновки, отримані на основі їх моделей, часто розходяться з реальністю. 
Поведінкові фінанси, навпаки, ґрунтуються на емпіричних даних і здатні пояснити 
існування на ринку аномалій, проте не пропонують математичних моделей, що 
описують ірраціональну поведінку інвесторів. 

_________________________ 
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This article reviews the existing theories of rational and irrational investor behavior in 
the stock market and describes their advantages and disadvantages. Rational finance has big 
potential for stock market modeling, behavioral finance considers unexplained by 
traditional models factors and uses the wide range of social sciences methods. 
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В статье рассмотрены существующие теории рационального и иррационального 
поведения инвесторов на фондовом рынке, охарактеризованы их преимущества и 
недостатки. Рациональные финансы имеют большой потенциал для моделирования 
фондового рынка, поведенческие финансы учитывают факторы, непонятные в 
традиционных моделях и используют широкий спектр методов социальных наук.  

Ключевые слова: фондовый рынок, нерациональное поведение инвестора, 
поведенческие финансы. 
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АНАЛIЗ ЕКОНОМIЧНИХ ЕФЕКТIВ ГЛОБАЛЬНОЇ ФIНАНСОВОЇ 
IНТЕГРАЦIЇ 

Н. Вовк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79000, м. Львів, вул.Університетська,1 

У статті розглянуто основнi пiдходи до вимiрювання рiвня фiнансової 
iнтеграцiї в свiтi та прослiдковано процес її еволюцiї на прикладi 
порiвняння двох груп країн – розвинених та тих, що розвиваються. За 
допомогою регресiйного аналiзу дослiджено ефекти глобальної 
фiнансової iнтеграцiї та їх вплив на стабiльнiсть та зростання 
економiки країн. 
Ключові слова: фінансова інтеграція, iндикатор відкритості,  
регресійний аналіз, економічне зростання, економічна стійкість. 

 
Питання вимiрювання фiнансової лiбералiзацiї на сьогоднi залишається 

актуальним, не зважаючи на велику кiлькiсть теорiй та методiв. Широкий огляд 
наукових праць iз цього напряму мiститься в роботi Едiсона, Клейна, Рiччi й Слоека 
[3].  Під фінансовою лібералізацією слід розуміти усунення обмежень у діяльності 
банків та інших фінансових установ при наданні фінансових послуг , наприклад при 
наданні кредитів , оформленні вкладів і т.ін. Є два види вимiрювання обмежень: 
просте вимiрювання обмежень та вимiрювання iнтенсивностi обмежень. Просте 
вимiрювання обмежень – це бiнарний iндикатор, за яким країну вiдносять або до 
вiдкритих (iндикатор зi значенням 0), або до закритих (iндикатор зi значенням 1) iз 
точки зору контролю над рухом капiталу. На вiдмiну вiд нього, за допомогою 
вимiрювання iнтенсивностi обмеження аналiзується ступiнь контролю за рухом 
капiталу.  

Iнформацiйною базою для простого вимiрювання обмежень є публiкацiї рiчного 
звiту МВФ «Валютнi угоди й валютнi обмеження» (Annual Report on Exchange 
Arrangements and Exchange Restrictions – AREAER). Звiт публiкується з 1950 р. i, 
починаючи з 1986 р., висвiтлює поточний контроль над транскордонними потоками 
капiталу для 135 країн. Наприклад, за деякими розрахунками для 20 розвинутих країн 
середня величина цього iндикатора зменшується з 0,78 до 0,05 за перiод 1970-98 рр., 
що свiдчить про значне зростання фiнансової iнтеграцiї пiсля лiбералiзацiї цими 
країнами рахунку капiталу в 1970-х рр. [9]. Для країн, що розвиваються, 
лiбералiзацiю рахунку капiталу було згорнуто упродовж 1980-х, але вiдновлено у 
1990-х, при цьому упродовж усього перiоду вiдновлення лiбералiзацiя 
поглиблювалася, що також засвiдчує поглиблення фiнансової iнтеграцiї.  

Iншi методи простого вимiрювання обмежень ґрунтуються на Кодексi 
лiбералiзацiї руху капiталу ОЕСР, який надає данi щодо обмежень на мiжнароднi 
операцiї у країнах OECР. Наприклад, Кляйн i Олiвей (2000) наводять бiнарнi 
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iндикатори за 11 категорiями мiжнародних операцiй (пряме iнвестування, лiквiдацiя 
прямих iнвестицiй, доступ цiнних паперiв до ринкiв капiталу тощо) [5].  

Характеризуючи зростання фiнансової iнтеграцiї, просте вимiрювання обмежень 
не надає жодної iнформацiї щодо жорсткостi контролю за рухом капiталу в країнi. 
Першi спроби вимiрювання iнтенсивностi обмежень за даними AREAER здiйснив 
Квiн (1997), застосувавши окремi розрахунки з iнтенсивностi контролю для 
надходжень i платежiв рахунку операцiй iз капiталом та фiнансовими iнструментами. 
Вiн визначив iндикатори для кожної з цих двох категорiй зовнiшнiх операцiй: 0 – 
платежi забороненi; 0,5 – iснування кiлькiсних або iнших регуляторних обмежень; 1 – 
високий рiвень оподаткування операцiй; 1,5 – менш суворе оподаткування; 2,0 – 
операцiї звiльненi вiд обмежень або оподаткування. Отже, перебуваючи в iнтервалi 
вiд 0 до 4, iндикатор iнтенсивностi обмежень є сумою значень цих двох категорiй. 
Подiбний метод для вимiрювання iнтенсивностi обмежень, за даними AREAER, 
застосували також Монтель i Рейнхарт (1999) [7].  

Недолiком зазначених вище методiв вимiрювання обмежень є можливiсть їх 
застосування або тiльки для певного промiжку часу, або для обмеженого кола країн, 
яке охоплює переважно країни OECD. Це ускладнює дослiдження тенденцiй 
розвитку фiнансової iнтеграцiї, особливо для країн, що розвиваються.  

Альтернативним методом вимiрювання фiнансової iнтеграцiї (вимiрювання 
вiдкритостi) є розгляд припливу й вiдпливу капiталу мiж країнами. Наприклад, Лейн i 
Мiлезi-Ферреттi побудували iндикатор вiдкритостi як частку загального обсягу 
iноземних активiв та пасивiв у валовому внутрiшньому продуктi [6]. Загальний обсяг 
iноземних активiв i пасивiв було визначено як суму прямих iноземних iнвестицiй 
(ПII), активiв i зобов’язань портфельного акцiонерного капiталу, iнших портфельних 
активiв та зобов'язань.  

Лейн i Мiлезi-Ферреттi проаналiзували вплив бiржового буму 1990-х рр. i 
розмiру потокiв капiталу щодо загального обсягу iноземних активiв i пасивiв. Вони 
показують, що значнi потоки капiталу сприяють збiльшенню загального обсягу 
iноземних активiв i пасивiв. Слiд пiдкреслити, що хоча за цим показником 
аналiзувалися рiзнi групи країн, результати дослiдження демонструють значне 
зростання вiдкритостi як для розвинутих країн, так i країн, що розвиваються. 

В подальших дослiдженнях для вимiру мiжнародної фiнансової iнтеграцiї 
використано саме iндикатор Лейн i Мiлезi-Ферреттi ‒ вiдношення загальних 
iноземних активiв та зобов’язань до ВВП. Для вимiру iноземних активiв та 
зобов’язань використано дані Мiжнародного валютного фонду по мiжнароднiй 
iнвестицiйнiй позицiї країн, цi данi сумують загальнi запозичення решти свiту у 
вiтчизняних резидентiв та претензiї нерезидентiв до вiтчизняної економiки. За 
методологiєю МВФ [2] зовнiшнi зобов’язання складаються з п’яти основних 
категорiй: прямих iноземних iнвестицiй, активiв i зобов’язань портфельного 
акцiонерного капiталу, iнших iнвестицiй та деривативiв. Активи роздiленi на шiсть 
категорiй: тi самi п’ять, що зобов’язання та офiцiйнi резерви. Основне джерело цих 
даних ‒ статистика Мiжнародного валютного фонду по платiжному балансу [4] 

Варто зауважити, щодо аналiзу часових рядiв, питання можуть виникнути через 
змiну класифiкацiї окремих видiв активiв чи зобов’язань всерединi країн. Наприклад 
у наборах даних попереднiх рокiв зобов’язання портфельного акцiонерного капiталу 
Великобританiї були включенi до числа iнших iнвестицiйних вкладiв, а не видiленi 
окремо. Тобто розбиття iноземних активiв та пасивiв на категорiї доступнi лише 
частково, особливо у першi роки. 
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Проаналiзуємо динамiку глобальної фiнансової iнтеграцiї на основi 
вищезгаданого показника: 

it

itit
it GDP

FLFA
IFIGDP

)( +=  

де FA та FL – загальнi iноземнi активи та зобов’язання вiдповiдно. Джерело 
статистичних даних – база Мiжнародного валютного фонду [4].  

Використовуючи статистику за 2005-11 рр. по мiжнароднiй iнвестицiйнiй позицiї 
порiвняємо зростання показника IFIGDP розвинених країн та країн, що 
розвиваються. Крiм того за рахунок дослiдження коротшого перiоду можна 
простежити недавню динамiку IFIGDP, оскiльки його зростання в 2005-11 рр. не 
було таким стрiмким як за попереднi 20 рокiв. Для дослiдження групи країн, що 
розвивають була обрана вибiрка за класифiкацiєю МВФ, до якої належать: 
Аргентина, Бразилiя, Болгарiя, Чилi, Китай, Естонiя, Угорщина, Iндiя, Iндонезiя, 
Латвiя, Литва, Малайзiя, Мексика, Пакистан, Перу, Фiлiппiни, Польща, Румунiя, 
Росiя, Пiвденноафриканська Республiка, Таїланд, Туреччина, Україна та 
Венесуела.  

Рис. 1 добре iлюструє рiзницю у вiдношення iноземних активiв i зобов’язань мiж 
розвиненими країнами та групою країн, що розвиваються. Для розвинених країн 
показник в середньому в 4,4 рази вищий, а його зростання за 2005-11 рр. склало 
36,4% в той час, коли для країн, що розвиваються в середньому 28,5%, серед них 
найбiльше зростання показника IFIGDP продемонстрували Латвiя – 45,7% та Румунiя 
– 47,9%, в той же час iноземнi активи та зобов’язання країн Латинської Америки, що 
були основними реципiєнтами iнвестицiй у попередньому десятилiттi знизилися 
протягом дослiджуваного перiоду на 8-13%. 

  
Рис. 1. Еволюцiя глобальної фiнансової iнтеграцiї розвинених країн та країн, що 

розвиваються, 2005-2011 рр. 
 

Однiєю з можливих причин збiльшення перехресного володiння фiнансовими 
активами та запозиченнями мiж країнами може бути зростання мiжнародної торгiвлi. 
На рис. 2 зображено порiвняння цього iндикатора для двох груп країн в перiод 2005-
11 рр. 
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Рис.2. Мiжнародна iнтеграцiя: фiнанси vs. торгiвля (для розвинених країн та країн, 

що розвиваються), 2005-2011 рр. 
 

З графiка видно, що торгiвля мiжнародними активами значно переважала 
торгiвлю. Проте за останнє десятилiття це спiввiдношення не змiнилося настiльки 
стрiмко, як у перiод 1983-01 рр., i залишалося на середньому рiвнi 6,4 для розвинених 
країн зi зростанням на 19% вiдносно початкового. Рiзниця мiж розвиненими країнами 
та країнами, що розвиваються залишається стабiльною протягом цього часу. Країни, 
що розвиваються демонструють приблизно однакове зростання в рiвнях фiнансової та 
торгової iнтеграцiї. Для докризового 2007 та пiслякризового 2009 характерне зростання 
iноземних активiв та зобов’язань, при цьому для країн Центрально-Схiдної Європи 
притаманне збiльшення показника IFI у 2009 саме за рахунок запозичень i зменшення 
обсягiв мiжнародної торгiвлi, це стосується обох груп країн.  

На рис.3 та 4 показано зв'язок мiж вiдсотковою змiною фiнансової вiдкритостi до 
ВВП та змiною торгiвельної вiдкритостi на рiвнi окремих країн, що пiдтверджує 
висновок про прискорення фiнансової iнтеграцiї розвинених країн.  

 
Рис. 3. Процентна змiна фiнансової та торгiвельної вiдкритостi розвинених країн, 

2005-2011 рр. 
 
Серед країн, що розвиваються лише Угорщина показала швидке зростання фiнансової 
вiдкритостi за показником IFIGDP у 2005-2011 рр., решта країн вiдчули лише незначну 
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змiну цих показникiв i лише фiнансова вiдкритiсть Аргентини та Венесуели знизилася 
значними темпами. 
 

 
Рис. 4. Процентна змiна фiнансової та торгiвельної вiдкритостi розвинених країн, 

2005-2011 рр. 
 

Проте мiжнародна фiнансова iнтеграцiя може просто вiдображати поглиблення 
фiнансової системи: у розвинених країнах фiнансовi активи та зобов’язання зростали 
значно швидше, нiж ВВП протягом останнiх двох десятилiть, а частка зовнiшнiх 
активiв та пасивiв у загальних таким чином могла залишитися незмiнною.  

На жаль, доступнiсть фiнансових балансiв досить обмежена, як в часовому 
вимiрi так i серед країн. Проте наявнi данi для Сполученого Королiвства, Бельгiї та 
Iталiї явно показують збiльшення спiввiдношення зовнiшнiх фiнансових вкладiв до 
загальних (рис.5, 6, 7). 

 

 
Рис. 5. Вiдношення зовнiшнiх фiнансових вкладiв до загальних вкладiв 

Великобританiї, 1987-2001 рр. 
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Рис. 6. Вiдношення зовнiшнi фiнансових вкладiв до загальних вкладiв Бельгiї, 1995-

2001 рр. 

 
Рис. 7. Вiдношення зовнiшнi фiнансових вкладiв до загальних вкладiв Iталiї, 1995-

2001 рр. 
 

Ще одним доказом того, що зростання мiжнародної фiнансової iнтеграцiї є не 
лише вiдображенням поглиблення фiнансового ринку можна отримати з портфельних 
вкладiв. Рис. 8 показує, що вiдношення портфельних вкладiв iноземцiв в капiталiзацiї 
фондового ринку збiльшилася за останнi 7 рокiв бiльш, нiж на 170% для розвинених 
країн та на 145% для країн, що розвиваються, а перед падiнням внаслiдок фiнансової 

Частка зовнiшнiх 
активiв 

Частка зовнiшнiх 
зобов’язань 

Частка зовнiшнiх активiв Частка зовнiшнiх зобов’язань 



Н. Вовк 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 48

кризи вона становила 230% початкового показника у розвинених країнах. Варто 
також зауважити, що це спiввiдношення недооцiнює зростання iноземних вкладiв, 
оскiльки не включає «контрольнi пакети акцiй» компанiй, якi класифiкують як ПII. 

 
Рис. 8. Вiдношення портфельних вкладiв до ринкової капiталiзацiї розвинених країн 

та країн, що розвиваються, 2005-2011 рр. 
 

Проаналiзуємо вплив глобальної фiнансової вiдкритостi на економiчне 
зростання та iншi макроекономiчнi показники, а також стiйкiсть фiнансової системи 
до економiчних шокiв за допомогою панельного регресiйного аналiзу. Дослiдження 
здiйснено для двох груп країн, класифiкованих Мiжнародним валютним фондом: 

- розвиненi країни: Австралiя, Австрiя, Бельгiя, Канада, Кiпр, Чеська 
Республiка, Данiя, Фiнляндiя, Францiя, Нiмеччина, Грецiя, Гонконг, Iсландiя, 
Iрландiя, Iзраїль, Iталiя, Японiя, Пiвденна Корея, Мальта, Нiдерланди, Нова Зеландiя, 
Норвегiя, Португалiя, Сан Марино, Сiнгапур, Словаччина, Словенiя, Iспанiя, Швецiя, 
Швейцарiя, Тайвань, Об’єднане Королiвство та США; 

- країни, що розвиваються: Аргентина, Бразилiя, Болгарiя, Чилi, Китай, Естонiя, 
Угорщина, Iндiя, Iндонезiя, Латвiя, Литва, Малайзiя, Мексика, Пакистан, Перу, 
Фiлiппiни, Польща, Румунiя, Росiя, Пiвденноафриканська Республiка, Таїланд, 
Туреччина, Україна та Венесуела. 

Для аналiзу було використано рiчнi та квартальнi данi рiзних статистичних баз 
МВФ, зокрема Статистики платiжного балансу (Balance of Payments Statistics), 
Скоординованого огляду прямих iнвестицiй (Coordinated Direct Investment Survey), 
Скоординованого огляду портфельних iнвестицiй (Coordinated Portfolio Investment 
Survey), Статистики державних фiнансiв (Government Finance Statistics), Мiжнародної 
фiнансової статистики (International Financial Statistics) та Iндикаторiв фiнансово 
стабiльностi (Financial Soundness Indicators), а також базу даних показникiв свiтового 
розвитку (World Development Indicators) Свiтового банку [8]. 

Дослiджуваний перiод охоплює 1980-2011 рр., проте лише незначна кiлькiсть 
показникiв i тiльки для невеликого числа розвинених країн доступна для такого 
великого промiжку часу, тому панельна регресiя буде незбалансованою. Данi МВФ 
по платiжному балансу наявнi з 2005 року, також монiторинг фiнансової стiйкостi 
Мiжнародним валютним фондом розпочався у 2005 роцi, обмежившись розвиненими 
країнами, тому для дослiдження було використано квартальнi данi цих показникiв. 
У статті використано 4 групи показникiв: 
- iндикатори фiнансової iнтеграцiї та фiнансової вiдкритостi; 
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- iндикатори економiчного зростання; 
- показники макроекономiчної стабiльностi; 
- iндикатори фiнансової стабiльностi та стiйкостi до економiчних шокiв. 

Для вимiрювання рiвня фiнансової iнтеграцiї використано вищеописаний 
показник IFIGDP за Мiлезi-Фереттi, окремо iноземнi активи та зобов’язання у 
вiдношеннi до ВВП, притiк прямих iноземних iнвестицiй до ВВП та портфельнi 
iнвестицiї до ВВП. 

Мiрою економiчного зростання взято показник реального ВВП, його вiдсоткове 
зростання та показник ВВП на душу населення. 

В лiтературi наголошують на позитивному ефектi фiнансової iнтеграцiї на 
внутрiшнє iнвестування, тому розглянемо також цей вплив, а також ефекти 
фiнансової iнтеграцiї на показники макроекономiчної стабiльностi: рiвень iнфляцiї, 
реальний обмiнний курс, баланс рахунку поточних операцiй; обсяги мiжнародної 
торгiвлi. 

Зв'язок мiж глобальною фiнансовою iнтеграцiєю та фiнансовою стабiльнiстю i 
стiйкiстю до шокiв дослiдимо за допомогою iндикаторiв МВФ на рiвнi фiнансових 
iнституцiй та домогосподарств.  

Кореляцiйнi матрицi iндикаторiв глобальної фiнансової iнтеграцiї та 
економiчного зростання (табл. 1, 2) iлюструють наявнiсть лiнiйного зв’язку мiж 
iндикатором IFIGDP, ПII та економiчним зростанням у розвинених країнах, та дещо 
слабший зв'язок цих показникiв для країн, що розвиваються. Для країн, що 
розвиваються також характерний вiдносно сильний зв'язок мiж показником ВВП на 
душу населення, як вимiру зростання добробуту та зовнiшнiми активами та 
зобов’язаннями у вiдношеннi до ВВП. 

Таблиця 1  
Кореляцiйна матриця показникiв фiнансової iнтеграцiї та економiчного зростання 
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я 
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П
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i 
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iї
/В
В
П
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нi
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кт
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и 

/В
В
П

 

Зо
вн

iш
нi

 
па

си
ви

/В
В
П

 

ВВП (зростання) 1.00             

ВВП/душу населення 0.34 1.00      

IFIGDP 0.51 0.47 1.00     

ПII/ВВП 0.43 0.48 0.78 1.00    

Портфельнi iнвестицiї/ВВП 0.34 0.31 0.80 0.68 1.00   

Зовнiшнi активи/ВВП 0.55 0.45 0.99 0.78 0.79 1.00  

Зовнiшнi зобов’язання/ВВП 0.48 0.47 0.99 0.78 0.78 0.99 1.00 
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Таблиця 2  
Кореляцiйна матриця показникiв фiнансової iнтеграцiї та економiчного зростання 

країн, що розвиваються 
 

В
В
П

 (
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т

) 

В
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я 
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/В
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и 

/В
В
П

 

Зо
вн

iш
нi

 
па

си
ви

/В
В
П

 

ВВП (зростання) 1,00       

ВВП/душу населення 0.21 1,00      

IFIGDP 0.33 0.56 1,00     

ПII/ВВП 0.04 0.27 0.39 1,00    

Портфельнi iнвестицiї/ВВП 0.08 0.16 0.17 0.26 1,00   

Зовнiшнi активи/ВВП 0.25 0.47 0.93 0.31 0.17 1,00  

Зовнiшнi зобов’язання/ВВП 0.35 0.58 0.97 0.42 0.16 0.83 1,00 
 

У табл. 3 та 4 показано зв'язок мiж фiнансовою iнтеграцiєю та основними 
показниками макроекономiчної стабiльностi.  

Таблиця 3 
Кореляцiйна матриця iндикаторiв фiнансової iнтеграцiї та iнших макроекономiчних 

показникiв розвинених країн 
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ої

 
т
ор

гi
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IFIGDP 1.00                   

ПII/ВВП 0.78 1.00         
Портфельнi 
iнвестицiї/ВВП 0.80 0.68 1.00        

Зовнiшнi 
активи/ВВП 0.99 0.78 0.79 1.00       

Зовнiшнi 
зобов’язання/ВВП 0.99 0.78 0.78 0.99 1.00      

Внутрiшнi 
iнвестицiї/ВВП 0.04 0.31 0.19 0.03 0.05 1.00     

Рiвень iнфляцiї/ВВП -
0.59 

-
0.59 

-
0.45 

-
0.58 

-
0.60 

-
0.18 1.00    

Реальний обмiнний 
курс/ВВП 0.49 0.47 0.17 0.50 0.49 0.24 -0.18 1.00   

Баланс РПО/ВВП -0.82 -0.69 -0.65 -0.72 -0.71 -0.38 0.39 -0.64 1  
Обсяги мiжн. 
торгiвлi/ВВП 0.88 0.79 0.75 0.98 0.98 -0.04 0.34 0.47 0.78 1 
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У розвинених країнах зовнiшнi активи та зобов’язання, а також ПII негативно 
корелюють з рiвнем iнфляцiї, чого не можна простежити для країн, що розвиваються. 
Лише у розвинених країнах притiк ПII показав позитивний зв'язок iз внутрiшнiми 
iнвестицiями. Вiдносно значний лiнiйний зв'язок мiж зростанням обмiнного курсу та 
фiнансовою iнтеграцiєю в розвинених країнах.  

Характерно, що фiнансова iнтеграцiя (зокрема ПII для країн, що розвиваються) 
негативно корелює з балансом рахунку поточних операцiй. Варто також вiдзначити 
високий рiвень залежностi мiж зовнiшнiми активами та зобов’язаннями у вiдношеннi 
до ВВП, а також притоком прямих iноземних iнвестицiй, та зростанням обсягiв 
мiжнародної торгiвлi в обох групах країн. 

Таблиця 4.  
Кореляцiйна матриця iндикаторiв фiнансової iнтеграцiї та iнших макроекономiчних 

показникiв країн, що розвиваються 
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IFIGDP 1,00          

ПII/ВВП 0.36 1,00         

Портфельнi 
iнвестицiї/ВВП 

0.06 0.15 1,00        

Зовнiшнi 
активи/ВВП 

0.94 0.27 0.06 1,00       

Зовнiшнi 
зобов’язання/ВВП 

0.97 0.39 0.05 0.85 1,00      

Внутрiшнi 
iнвестицiї/ВВП 

-0.16 0.13 0.16 -0.08 -0.20 1,00     

Рiвень 
iнфляцiї/ВВП 

-0.12 0.01 0.06 -0.05 -0.17 0.14 1,00    

Реальний обмiнний 
курс/ВВП 

-0.17 -0.08 -0.01 -0.11 -0.21 0.01 0.48 1,00   

Баланс РПО/ВВП -0.11 -0.45 0.01 0.11 -0.25 -0.04 -0.12 0.08 1,00  

Обсяги 
мiжнародної 
торгiвлi/ВВП 

0.66 0.35 0.14 0.63 0.64 -0.02 -0.19 -0.30 0.06 1,00 

 
Для групи розвинених країн можна також побудувати кореляцiйну матрицю 

iндикаторiв фiнансової iнтеграцiї та фiнансової стiйкостi (табл. 5). Загалом можна 
зробити висновок, що фiнансова iнтеграцiя позитивно впливає на стабiльнiсть 
фiнансової системи, за винятком показникiв лiквiдностi активiв, що показують 
негативний зв'язок. 
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Таблиця 5 
Кореляцiйна матриця iндикаторiв фiнансової iнтеграцiї та фiнансової стiйкостi 

розвинених країн 
 

В
В
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/В
В
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ВВП (зростання) 1.00             

ВВП/душу населення 0.34 1.00      

IFIGDP 0.51 0.47 1.00     

ПII/ВВП 0.43 0.48 0.78 1.00    

Портфельнi iнвестицiї/ВВП 0.34 0.31 0.80 0.68 1.00   

Зовнiшнi активи/ВВП 0.55 0.45 0.99 0.78 0.79 1.00  

Зовнiшнi зобов’язання/ВВП 0.48 0.47 0.99 0.78 0.78 0.99 1.00 
Регулятивний 
капiтал/активи 

0.61 0.53 0.18 0.18 0.75 0.05 0.27 

Непрацюючi кредити/всi 
кредити 

-0.24 -0.25 -0.21 -0.36 -0.06 -0.15 -0.28 

Рентабельнiсть активiв 0.02 0.21 0.03 0.32 0.18 0.08 0.06 

Рентабельнiсть вл. капiталу 0.01 0.23 0.03 0.33 0.17 -0.09 0.05 
Лiквiднi активи/сукупнi 
активи 

-0.59 -0.53 -0.66 -0.35 0.62 -0.79 -0.57 

Лiкв. активи/коротк. 
зобов’язання 

-0.66 -0.21 -0.51 -0.29 0.55 -0.54 -0.37 

Чиста вiдкрита 
позицiя/капiтал 

-0.54 -0.46 0.13 -0.13 0.19 0.23 0.08 

Борг домогосподарств/ВВП -0.56 -0.17 0.31 0.06 0.19 0.36 0.26 
Обслуговування боргу 
дг./доходи 

0.64 0.70 0.77 0.83 0.77 0.78 0.69 

 
Використовуючи панельний регресiйний аналiз з випадковими ефектами 

розглянемо вплив iндикаторiв фiнансової iнтеграцiї на економiчне зростання, 
макроекономiчну стабiльнiсть та фiнансову стiйкiсть. Як було зазначено ранiше 
регресiя буде незбалансованою. Серед iнших показникiв фiнансової iнтеграцiї з 
дослiдження було виключено iндикатор вiдношення зовнiшнiх активiв до ВВП через 
мультиколiнеарнiсть. Тому параметрами регресiї будуть: зовнiшнi активи та пасиви, 
притiк ПII, притiк портфельних iнвестицiй та зовнiшнi зобов’язання, всi показники у 
їх вiдношеннi до ВВП. Також незалежною змiнною для визначення 
макроекономiчних ефектiв та фiнансової стiйкостi вiзьмемо прирiст ВВП. 

Результати аналiзу (табл. 6) пiдтвердили припущення про позитивний вплив 
показника фiнансової iнтеграцiї IFIGDP на економiчне зростання. У розвинених 
країнах статистично значущим параметром є також портфельнi iнвестицiї, в той час 
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як для країн, що розвиваються ПII впивають на економiчне зростання значно 
бiльшим чином. 

Таблиця 6.  
Результати регресiйного аналiзу впливу глобальної фiнансової iнтеграцiї на 

економiчне зростання 
Розвиненi країни 

Залежна 
змiнна 

 Параметри регресiї 

�� 

IFIGDP ПII/ВВП 
Портфельнi 

iнв./ВВП 
Зовнiшнi 

пасиви/ВВП 

Прирiст 
ВВП 

коеф. 0.01 1.02 6.91 0.15 
0.87 ст. вiдх. 0.71 0.92 3.08 14.20 

z 9.91 1.11 2.24 10.35 

ВВП/душу 
населення 

коеф. 1686.43 27037.91 4888.48 3718.62 
0.29 ст. вiдх. 1883.25 23936.54 8016.69 3710.36 

z 0.90 1.13 0.61 1.00 
 
Країни, що розвиваються 

Залежна 
змiнна 

 Параметри регресiї 

�� 

IFIGDP ПII/ВВП 
Портфельнi 

iнв./ВВП 
Зовнiшнi 

пасиви/ВВП 

Прирiст 
ВВП 

коеф. 2.49 0.19 12.89 7.85 
0.51 ст. вiдх. 1.67 0.06 12.22 2.74 

z 1.49 3.15 1.05 2.86 

ВВП/душу 
населення 

коеф. 385.45 21.31 6320.81 1229.95 
0.23 ст. вiдх. 977.43 12.60 2558.61 1720.13 

z 0.39 1.69 2.47 0.72 
 

У табл. 7 та 8 подано результати регресiйного аналiзу ефектiв iнтеграцiї на 
основнi макроекономiчнi показники. Як i передбачалося, фiнансова iнтеграцiя 
заохочує внутрiшнє iнвестування, проте це скорiше характерно лише для розвинених 
країн. У країнах, що розвиваються сприятливий вплив на внутрiшнi iнвестицiї мають 
лише ППI. 

Позитивно впливає фiнансова iнтеграцiя i на рiвень iнфляцiї у розвинених 
країнах, що веде до його зменшення, в той же час iнфляцiйний тиск у країнах, що 
розвиваються збiльшується разом зi зростанням фiнансової iнтеграцiї, проте цей 
ефект не чiтко виражений.  

Результати дослiдження ефектiв фiнансової iнтеграцiї для розвинених країн 
показали дуже неоднозначний вплив на реальний обмiнний курс. Портфельнi 
iнвестицiй та зовнiшнi зобов’язання сприяють його зниженню, в той час як iндикатор 
IFIGDP веде до зростання, можна зробити висновок, що притiк капiталу у формi 
портфельних iнвестицiй не чинить такого великого тиску як великi притоки iнших 
форм капiталу на обмiнний курс.  
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Таблиця 7  
Результати регресiйного аналiзу впливу глобальної фiнансової iнтеграцiї на деякi 

макроекономiчнi показники розвинених країн 

Залежна 
змiнна 

 
Параметри регресiї 

�� 

IFIGDP ПII/ВВП Портфельн
i iнв./ВВП 

Зовнiшнi 
пасиви/ВВ

П 

Прирiст 
ВВП 

Внутрiшнi 
iнвестицiї/ 
ВВП 

коеф. 0.02 0.42 0.01 0.04 0.01 
0.67 ст. вiдх. 0.007 0.09 0.03 0.02 0.002 

z 2.65 2.24 0.37 2.91 4.19 

Рiвень 
iнфляцiї/ ВВП 

коеф. -7.29e+12 -7.80e+12 -5.82e+12 -1.39e+13 -1.80e+11 

0.88 ст. вiдх. 6.74e+11 8.66e+12 3.02e+12 1.33e+12 2.21e+11 
z -10.82 -0.90 -1.92 -10.50 -0.82 

Реальний 
обмiнний 
курс/ВВП 

коеф. 4.08 24.24 -16.18 -7.31 0.77 

0.63 ст. вiдх. 1.20 15.46 5.39 2.37 0.39 
z 2.39 1.57 -3.00 -3.09 1.96 

Баланс 
РПО/ВВП 

коеф. -0.11 -0.16 0.11 -0.22 -0.004 

0.87 ст. вiдх. 0 .03 0 .09 0.03 0 .06 0 .002 
z -3.67 -1.76 2.61 1.57 -1.43 

Обсяги 
мiжнародної 
торгiвлi/ВВП 

коеф. 0.36 0.11 -0.31 -0.63 0.01 

0.96 ст. вiдх. 0.03 0.41 0.14 0.0635 0.01 
z 11.15 0.28 -2.18 -9.93 0.43 

 
Таблиця 8  

Результати регресiйного аналiзу впливу глобальної фiнансової iнтеграцiї на деякi 
макроекономiчнi показники країн, що розвиваються 

Залежна 
змiнна 

 
Параметри регресiї 

�� 

IFIGDP ПII/ВВП Портфельнi 
iнв./ВВП 

Зовнiшнi 
пасиви/ВВП 

Прирiст 
ВВП 

Внутрiшнi 
iнвестицiї/ 
ВВП 

коеф. -3.97 0.09 11.44 5.40 0.20 
0.21 ст. вiдх. 2.63 0.04 8.71 4.52 0.05 

z -1.51 2.28 1.31 1.19 3.61 

Рiвень 
iнфляцiї/ ВВП 

коеф. 3.71 0.07 3.52 -8.59 -0.04 

0.19 ст. вiдх. 2.49 0.04 8.98 4.28 0.05 

z 1.48 1.80 0.39 -2.01 -0.77 

Реальний 
обмiнний 
курс/ВВП 

коеф. 11.67 0.04 -93.68 -26.61 -1.06 

0.12 ст. вiдх. 11.78 0.18 51.21 20.21 0.36 

z 0.99 0.23 -1.83 -1.32 -2.89 

Баланс коеф. -17.47 -0.30 0.97 -29.51 0.29 0.55 
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РПО/ВВП ст. вiдх. 2.86 0.05 12.06 4.82 0.07 

z -6.10 -5.09 0.08 -6.12 3.83 

Обсяги 
мiжнародної 
торгiвлi/ВВП 

коеф. 0.04 0.001 -0.11 0.05 0.01 

0.41 ст. вiдх. 0.09 0.001 0.25 0.16 0.001 

z 0.49 1.27 -0.42 0.31 5.42 

 
Зростання зовнiшнiх активiв та зобов’язань та ПII для обох дослiджуваних груп 

країн погiршували дефiцит рахунку поточних операцiй, лише портфельнi iнвестицiї у 
розвинених країнах сприяли його покращенню.  

Дослiдження широкого спектру показникiв фiнансової стiйкостi для групи 
розвинених країн (табл. 9) показали значний позитивний вплив прямих iноземних 
iнвестицiй на стiйкiсть фiнансової системи, за винятком показникiв лiквiдностi 
активiв фiнансових iнституцiй, де можна видiлити  позитивний ефект вiд 
портфельних iнвестицiй. 

Таблиця 9.  
Результати регресiйного аналiзу впливу глобальної фiнансової iнтеграцiї на 

показники фiнансової стiйкостi розвинених країн 

Залежна змiнна 

 Параметри регресiї 

�� 

IFIGDP ПII/ВВП Портфельнi 
iнв./ВВП 

Зовнiшнi 
пасиви/ВВП 

Прирiст 
ВВП 

Регулятивний 
капiтал/активи 

коеф. 5.11 16.93 22.83 9.24 -0.24 
0.71 ст. вiдх. 2.49 8.29 22.40 4.29 0.25 

z 2.05 2.04 1.02 2.15 -0.96 
Непрацюючi 
кредити/всi 
кредити 

коеф. 0.27 -21.29 -59.57 -2.57 -0.77 
0.26 ст. вiдх. 1.33 31.37 82.04 3.57 0.67 

z 0.21 -0.68 -0.73 -0.72 -1.15 
Рентабельнiсть 
активiв 

коеф. -0.22 8.36 23.14 0.78 0.19 
0.23 ст. вiдх. .41 9.85 25.76 1.12 0.21 

z -0.54 0.85 0.90 0.70 0.94 
Рентабельнiсть 
власного капiталу

коеф. -4.73 168.15 472.79 16.67 4.65 
0.25 ст. вiдх. 8.54 201.20 526.13 22.91 4.32 

z -0.55 0.84 0.90 0.73 1.08 
Лiквiднi 
активи/сукупнi 
активи 

коеф. -3.2337 -2.6712 435.5644 -13.1109 -3.5934 
0.46 ст. вiдх. 9.1328 25.4810 181.9307 24.1953 1.4135 

z -0.35 -0.10 2.39 -0.54 -2.54 
Чиста вiдкрита 
позицiя/капiтал 

коеф. 0.50 -31.22 26.43 3.06 -0.27 
0.67 ст. вiдх. 6.61 21.97 59.39 11.37 0.67 

z 0.08 -1.42 0.45 0.27 -0.40 
Борг домогос-
подарств/ВВП 

коеф. 27.51 -139.01 2.05 -52.43 0.23 
0.70 ст. вiдх. 4.90 78.06 24.52 10.03 2.49 

z 5.61 -1.78 0.08 -5.23 0.09 
Обслуговування 
боргу домогос-
подарств/доходи 

коеф. 0.97 8.26 0.13 1.28 0.24 
0.24 ст. вiдх. 0.39 4.48 1.34 0.80 0.14 

z 2.49 1.84 0.10 1.60 1.69 
 

Незважаючи на загальний позитивний вплив глобальної фiнансової iнтеграцiї на 
економiчне зростання, країни стикаються з її негативними аспектами, що призводять 
до небажаних макроекономiчних наслiдкiв, це зростання рiвня iнфляцiї, зокрема у 
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країнах, що розвиваються, пiдвищення реального обмiнного курсу та збiльшення 
дефiциту рахунку поточних операцiй. Важливою є форма, в якiй капiтал надходить в 
країну, зокрема бiльшiсть позитивних ефектiв пов’язанi насамперед з ПII. Також 
простежується рiзниця у ефектах глобальної фiнансової iнтеграцiї у країнах, що 
розвиваються та розвинених країнах, це дозволяє зробити висновок, що не лише 
фiнансова iнтеграцiя як така сприятиме економiчному зростанню та 
макроекономiчнiй стабiльностi, також важливим чинником є сам рiвень розвитку 
фiнансової системи (яким характеризуються розвиненi країни) та здоров’я економiки 
країни загалом.  

_________________________ 
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This article provides the basic approaches to the measurement of the financial 
integration in the world. In the focus is comparing financial integration evolution in 
advanced and developing countries. Using regression analysis it is examined the impact of 
global financial integration on economic sustainability and growth. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 

Н. Вовк 

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
79000, г. Львов, ул.Университетская,1 

В статье рассмотрены основные подходы к измерению уровня финансовой 
интеграции в мире и исследован процесс ее эволюции на примере сравнению двух 
групп стран - развитых и развивающихся. С помощью регрессионного анализа 
исследованы эффекты глобальной финансовой интеграции и их влияние на 
стабильность и рост экономики стран.  

Ключевые слова: финансовая интеграция, индикатор открытости, регрессионный 
анализ, экономический рост, экономическая устойчивость. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН З НЕЧІТКИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Р. Вовк 

Львівський національний університет імені Івана Франка  
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19 

У статті розглядається модель ринку, побудована за допомогою теорії 
нечітких коаліційних ігор. Описано методи обчислення характе-
ристичної функції нечіткої ринкової гри з врахуванням нечітких цін та 
нечіткої функції корисності. Запропоновано методи знаходження 
стану рівноваги ринку в нечітких умовах.  
Ключові слова: нечітка ринкова гра, функція корисності, ринкова 
рівновага. 

 
До ключових чинників, що впливають на сучасну економіку та є центральними в 

процесах ціноутворення, належать конкуренція та кооперація серед учасників 
ринкових відносин. Конкурентні стосунки є визначальними насамперед в ринках з 
досконалою конкуренцією. До таких ринків відносять ті, на яких зосереджено 
достатньо багато продавців, що функціонують незалежно один від одного, і кожний з 
них не може самостійно впливати на ціну та суттєво змінювати об’єм пропозиції. На 
досконало конкурентному ринку товари однаково типу та ціни мають рівні якісні 
показники, а виробники можуть без жодних перешкод змінювати вид продукції, що 
тут реалізовуватиметься. Водночас такий ринок допускає існування тільки цінової 
конкуренції.  

Недосконало конкурентний ринок передбачає можливість як конкуренції, так і 
кооперативної взаємодії, існування монополії на певні види товарів чи олігопольних 
зв’язків між окремими фірмами. Учасники такого ринку можуть впливати на ціну 
товарів, утворювати публічні чи таємні об’єднання, які здатні змінювати пропозицію 
та регулювати попит, розділяти ринок на частини, на яких вони не будуть 
конкурувати між собою. Суттєво впливають на відносини також процеси 
ліцензування та патентування техніки або технологій, що можуть утруднювати 
окремим учасникам вихід на ринок [1]. Нерідко вагомим чинником виступає 
можливість доступу до сировини стратегічного характеру чи обмежених ресурсів.  

Вагомий вплив на прийняття рішень у ринкових відносинах має доступ до 
достатніх об’ємів достовірної інформацій про товари та послуги на ринку, його 
учасників, їх стратегії та вподобання, вплив зовнішнього середовища.  

Реальні соціально-економічні процеси як в локальному так і глобальному вимірі 
нечасто задовольняють вимогам досконалого ринку. Інформація, яку використовують 
його учасники у своїй діяльності, здебільшого носить розмитий характер і часто не 
може застосовуватися класичними методами аналізу та прогнозування.  

З огляду на це, для дослідження ринкових відносин видається доцільним 
використовувати методи коаліційних ігор, що дають змогу моделювати як 
одноосібну діяльність гравців так і в кооперації з іншими відповідно до їх потреб та 
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завдань. З метою наближення побудованих моделей до реальних ситуацій 
пропонується використовувати інструментарій нечітких множин та відношень. 

Наведемо основні поняття з теорії нечітких чисел, які використовуватимемо в 
статті. Нечітким числом називають будь-яку нечітку підмножину дійсних чисел 
a R⊂ , ( )a R∈F  з  характеристичною функцією ( ) [0,1]a Rµ → , для якої 

виконуються умови: 
─ існує число 0r R∈  таке що 0( ) 1a rµ = , яке називають модальним значенням 

нечіткого числа a; 
─ носій характеристичної функції aµ  є обмеженим. 

Для будь-яких нечітких чисел , ( )a b R∈F  з відповідними характеристичними 

функціями ,a bµ µ  їх сума a b⊕  є нечітким числом з характеристичною функцією 

: [0,1]a b Rµ ⊕ → , що задається правилом 

( )( )( ) sup min ( ), ( )a b a b
s

r s r sµ µ µ⊕
∈

= −
�

 

для будь-якого r R∈ . 
Якщо r R∈  і ( )a R∈F , то добуток ( )r a R⋅ ∈F , а характеристична функція 

: [0,1]r a Rµ ⋅ →  така, що для будь-якого s R∈  справджується 

( ) ( / )r a as s rµ µ⋅ = , якщо 0r ≠ ; 

0 ( ) 0a sµ ⋅ = , якщо 0s ≠ ;  

0 (0) 1aµ ⋅ = .   

З властивостями та прикладами застосування визначених так суми та добутку 
можна ознайомитися в працях [2, 4]. Для представлення оптимізаційних моделей, що 
описують ринкову рівновагу в умовах неповної інформації, доцільно 
використовувати також нечітке відношення порядку f , визначене на множині 

( ) ( )R R×F F  з характеристичною функцією v
f

, яка задається для кожної пари 

нечітких чисел a та b  з характеристичними функціями aµ  і bµ  відповідно за 

формулою 

( )( )( , ) sup min ( ), ( ) | , ,a bv a b r s r s R r sµ µ= ∈ ≥
f

. 

Дане значення описує міру впевненості в тому, що a bf .   
Кооперативні ігри не дають змоги повністю описати структуру ринку, однак 

достатньо ефективно можуть використовуватися для моделювання деякий ринкових 
процесів чи компонентів ринку.  

Розглянемо множину гравців {1,2,..., }I n= . Будь-яка підмножина S I⊂  

утворює коаліцію. Множину всіх коаліцій позначимо K . Відображення :v R→K , 
при якому ( ) 0v ∅ = , називають характеристичною функцією коаліційної гри. Для 

кожної коаліції K ∈ K  величина ( )v K  дорівнює виграшу, який ця коаліція отримує в 

результаті гри. Пара ( , )I v  описує кооперативну гру з трансферабельною корисністю 

[5].  
Вважатимемо, що гра ( , )I v  є суперадитивною, тобто для будь-яких коаліцій 

,K L I⊂  справджується нерівність 

( ) ( ) ( )v K L v K v L≥ +U .  
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   Кооперативна гра передбачає розділення виграшу кожної коаліції поміж усіма 
її учасниками, що відображається у вигляді вектора ( )K i i Kr r ∈= . Як результат гри слід 

вважати вектор ( )i i Ir r ∈= , який називають розподілом. Будь-який розподіл називають 

допустимим, якщо ( )i
i I

r v I
∈

≤∑ . 

Множину C всіх допустимих розподілів, де 

K

( ), , ( )n
i i

i I i

C r R r v I K r v K
∈ ∈

 = ∈ ≤ ∀ ∈ ≥ 
 

∑ ∑K , 

називають ядром гри ( , )I v [4]. 

Розглянемо ринкову ситуацію, учасниками якої є гравці з множини I, де існує m 
видів товарів, які певним чином розподілені між гравцями. Позначимо i

jx  ‒ кількість 

товарів j-го виду, що перебуває у власності i-го гравця (j=1,…,m). Вважатимемо, що 
0i

jx ≥  для будь-яких i та j. Значення i
jx  утворюють матрицю розподілу, стовпці якої 

( )i i
jx x=  відображають структуру товарних запасів i-го гравця. Початковий розподіл 

запасів товарів серед гравців задано матрицею A, з елементами i
ja , що відповідають 

кількості товарів j-го виду, що належить i-му гравцеві у початковий момент часу. 
Будь-яку матрицю X, яка задовольняє умові i i

j j
i I i I

x a
∈ ∈

≤∑ ∑ , називають матрицею 

розподілу початкових запасів A. Множину всіх таких матриць позначимо X , 

( ) | , 1,...,  , i i i
j j j

i I i I

X x i I j m x a
∈ ∈

 = = ∈ = ≤ 
 

∑ ∑X . 

Усі можливі перерозподіли товарних запасів в середині коаліції K I⊂  
утворюють множину  

 , 1,...,K i i
j j

i K i I

X x a j m
∈ ∈

 = ∈ ≤ = 
 

∑ ∑X X . 

Вважатимемо, що ∅ =X X . Очевидно, що I =X X , тоді як для одноелементної 
коаліції { }i  отримаємо  

{ }{ }  , 1,...,i i i
j jX x a j m= ∈ ≤ =X X . 

Для кожного гравця i I∈  визначена функція корисності :iu R→X , яка 

залежить від вектора ix  так, що для будь-яких ,X Y ∈ X  рівність ( ) ( )i iu X u Y=  

виконується тоді, коли i ix y= . Ця функція корисності повинна бути неспадною та 

ввігнутою. Вимагатимемо також, що коли 0i
jx =  для будь-яких 1,...,j m= , то 

( ) 0iu X = . 

Використовуючи наведені позначення, вільним ринком назвемо сукупність 
{ }, , , ( )i i II m A u ∈=M .        

Торгівля товарами на ринку безпосередньо залежить від їх ціни, попиту та 
пропозиції, відносин між учасниками ринку. Ціну на товари позначимо у вигляді 
вектора 1 2( , ,..., )mp p p p= , де кожний елемент 0jp ≥  відповідає ціні на j-й товар. 
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Множину всіх допустимих цін позначимо P. Загальна вартість усіх товарів, якими 
володіє i-й гравець дорівнює скалярному добутку ip x⋅ . 

Для кожного гравця і та будь-якого вектора цін p P∈  визначимо множину 

( )iB p  матриць розподілу    

{ }( )  i i iB p X p x p a= ∈ ⋅ ≤ ⋅X , 

яку називають бюджетною множиною  i-го гравця. 
У певний момент часу на ринку буде встановлена деяка ситуація, що відповідає 

розподілу усіх товарів поміж учасниками за визначеними цінами. Ця ситуація 
визначається парою ( , )X p  і відповідає конкретному стану ринку. Особливої уваги 

серед усіх ситуацій на ринку заслуговує така, що відповідає стану рівноваги, коли 
попит і пропозиція збалансовані.  

Стан ринку ( , )X p P∈ ×X  називають станом рівноваги, якщо для кожного його 

учасника i I∈  виконуються умови:  
( )iX B p∈ ; 

( ) ( )i iu X u Y≥  для кожної матриці розподілу ( )iY B p∈ . 

Кожний ринок M описується кооперативною грою з трансферабельною 
корисністю ( , )I v , з функцією корисності, що задається формулою  

( ) max ( ) K
i

i K

v K u X X
∈

 = ∈ 
 
∑ X , 

де K – будь-яка коаліція учасників ринку. Гру ( , )I v  з визначеною таким чином 

функцією називають ринковою. Однією з основних задач ринкової гри є пошук 
ринкової рівноваги. 

Зазвичай умови ринкової конкуренції спонукають гравців керуватися виключно 
особистими інтересами та максимізувати власну корисність. Водночас є немало 
прикладів скоординованої діяльності учасників ринку для досягнення спільних 
інтересів. Узгоджувати свої стратегії можуть компанії зі спільними інвесторами, 
близькими родинними зв’язками, географічною належністю до одного регіону тощо. 
Розглянемо модель ринку, що передбачає можливість кооперації його учасників. 

Для будь-якої коаліції гравців K I⊂  функція колективної корисності 
:Ku R→X  обчислюється за формулою:  

( ) ( )K i
i K

u X u X
∈

=∑ , де X ∈ X .   

Відповідно до заданого вектора цін p P∈  визначається коаліційний бюджет  

K i i
p

i K i K

B X p x p a
∈ ∈

 = ∈ ⋅ ≤ ⋅ 
 

∑ ∑X . 

Якщо всіх гравців розділити на коаліції, то отримаємо розбиття 2I⊂K , так що 

K

K I
∈

=U
K

. Стан ( , )X p P∈ ×X  ринку M  називають K -рівновагою, якщо для всіх 

K ∈K  виконується 
( )KX B p∈  і 

( ) ( )K Ku X u Y≥  для будь-яких ( )KY B p∈ .  
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Відповідно до цього така ринкова гра визначатиметься характеристичною 
функцією  

{ }( ) max ( ) | K
Kv K u X X= ∈ X , де K I⊂ . 

Множина CK  розподілів ринкової гри з коаліційною структурою K ,  визначена 
формулою  

( ) | ( ), ( )i i I i i
i I i K

C c c c v I K c v K∈
∈ ∈

 = = ≤ ∀ ∈ ≥ 
 

∑ ∑K
K ,  

утворює K -ядро ринкової гри ( , )I v .  

Розглянемо тепер модель ринку з врахуванням нечіткої інформації про 
корисність товарів та ціни на них. Припустимо, що кожен гравець володіє 
достатньою інформацією про якість товарів і може оцінити їх привабливість для себе 
відповідно до деякої шкали, що дозволить відобразити це за допомогою нечітких 
чисел. Ціну на товари також представимо у вигляді нечітких значень для 
забезпечення врахування певних відхилень при її прогнозуванні. Водночас 
формування коаліцій серед усіх гравців не є строго детермінованим процесом і 
достатньо непередбачуваним. Тому коаліції також розглядатимемо як нечіткі 
підмножини множини I.  

Визначимо нечітку функцію корисності : ( )F
iu R→X F  для будь-якого i I∈ , так 

що кожному X ∈ X  відповідатиме нечітке число ( )F
iu X  з характеристичною 

функцією , : [0,1]i X Rµ → . Покладемо , ( ( )) 1i X iu Xµ =  для будь-яких i I∈  та X ∈ X . 

За аналогією до детермінованої ситуації отримаємо, що , ,( ) ( )i X i Yr rµ µ=  для будь-

яких r R∈  якщо i ix y= . Якщо ж 0i
jx =  для кожного 1,2,...,j m= , то , (0) 1i Xµ = , а 

, ( ) 0i x rµ =  для довільного r R∈ , 0r ≠ . Значення нечіткої функції корисності ( )F
iu X  

називають нечіткою корисністю. Визначена так нечітка функція корисності є 
розширенням класичної (чіткої) функції корисності [7].       

Нечітка ціна на ринку визначається вектором нечітких чисел 1,...,( )j j mq q −=   з 

характеристичною функцією : [0,1]j Rπ →  для кожного елемента jq . При цьому 

( ) 1j jpπ =  для деякого вектора цін 1,...,( )j j mp P= ∈  і ( ) 0j rπ =  для всіх 0r ≤ . 

Множину векторів нечітких цін позначимо FP .    
З урахуванням наведених позначень нечітким ринком називають множину  

( ), , , ( )F F
i i II m A u ∈=M . 

Відповідно пару ( , ) FX q P∈ ×X  називатимемо станом нечіткого ринку. 

У таких умовах вартість усіх товарів кожного гравця i I∈  обчислимо як 
скалярний добуток векторів з нечіткими компонентами  

1 1 2 2 ...i i i i
m mq x q x q x q x⋅ = ⋅ ⊕ ⋅ ⊕ ⊕ ⋅ . 

Очевидно, що така вартість задається нечітким числом і з врахуванням нечіткого 
відношення порядку можна порівняти різні такі величини.  

Беручи до уваги наведені позначення, можемо визначити нечітку бюджетну 
множину ( )FiB q  як нечітку підмножину множини X  з характеристичною функцією 

, : [0,1]i qβ →X , яка визначається формулою , ( ) ( , )i i
i q x v q a q xβ = ⋅ ⋅

f  для кожного 
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гравця i I∈  та будь-якої нечіткої ціни q . Бачимо, що визначена так нечітка 

бюджетна множина є нечітким розширенням звичайної бюджетної множини ( )iB p .      

Дослідимо тепер можливість досягнення рівноваги нечіткого ринку FM . 
Зрозуміло, що таку рівновагу слід шукати в нечіткій формі, як нечітку підмножину 
добутку FP×X . Для цього визначимо характеристичну функцію : [0,1]FPρ × →X , 
значення якої означатимуть міру того, наскільки ринок перебуває в стані рівноваги, у 
такому вигляді:  

( )( , ) min ( , ), ( , )X q X q X qρ β δ= , 

де ( ),( , ) min ( )i q
i I

X q Xβ β
∈

=  

вказує на вірогідність того, що X  належить до всіх нечітких бюджетних множин 
( )FiB q , а функція 

( )( )( , ) min ( , ),min ( ( ), ( )F F
i i

Y i I
X q Y q v u X u Yδ β

∈ ∈
=

X f
 

визначає ймовірність того, що нечітка корисність матриці розподілу X  є більшою 
від нечіткої корисності будь-якої матриці розподілу Y , що належить до нечіткої 
бюджетної множини ( )FiB q  для всіх гравців i I∈ . Нечітку підмножину множини 

FP×X  з визначеною вище характеристичною функцією ρ  називають нечіткою 

рівновагою ринку FM . Нечітка рівновага у такій формі є розширенням рівноваги в 
класичному розумінні. 

Для побудови моделі нечіткого ринку у вигляді нечіткої коаліційної гри 
необхідно визначити характеристичну функцію, яка володітиме всіма потрібними 
властивостями. Спочатку визначимо нечітку корисність будь-якої коаліції K I⊂ , 
K ≠ ∅  та довільної матриці розподілу X ∈ X : 

( ) ( )F F
K i

i K

u X u X
∈

= ⊕∑ , 

де сумування виконується за правилом нечіткої суми. Функція належності 

, : [0,1]K X Rµ →  визначається за допомогою коаліційної функції корисності ( )F
Ku X , 

зазначеної вище.  
Обчислення значення характеристичної функції ( )w K  нечіткої коаліційної гри 

здійснюється з врахуванням максимальної корисності коаліції K I⊂ . З цією метою 
для кожного KX ∈ X  знаходимо  

( )min ( ( ), ( )
K

F F
K K

Y
v u X u Y

∈X
f  

як вірогідність переваги ( )F
Ku X  над ( )F

Ku Y  для будь-якої матриці розподілу KY ∈ X . 

В якості значення ( )w K  беремо максимальне серед можливих значень ( )F
Ku X  для 

будь-яких KX ∈ X . Узагальнюючи: 

( )( )( ) max min ( ( ), ( )
KK

F F
K K

YX
w K v u X u Y

∈∈
=

XX
f .  

Функція належності Kω  для характеристичної функції ( )w K  є такою, що 

(0) 1ω∅ =  та для будь-яких r R∈ , 0r ≠  виконується ( ) 0rω∅ = . Водночас 

( ( )) 1K v Kω = . 
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Підсумовуючи наведені міркування, отримуємо нечітку коаліційну гру ( , )I w , 

яка адекватно моделює нечіткий ринок. Застосовуючи інструментарій теорії ігор 
можна достатньо ефективно досліджувати ринкові процеси з врахуванням неповної 
інформації, здійснювати прогнозування ціноутворення в умовах змін вартості 
енергоносіїв, коливання валютних курсів чи непередбачуваного попиту на певні види 
товарів. Водночас теоретико-ігровий підхід дозволяє оцінити корисність від 
кооперації учасників ринку, причому таку взаємодію можна трактувати достатньо 
вільно – від часткової узгодженості стосовно цінової політики або виробничої 
активності до повної взаємодії з виробництва продукції чи її реалізації у формі 
консорціумів, альянсів або злиття та обрати оптимальну стратегію співробітництва.  

  
  

_______________________ 
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MODELING OF THE MARKET RELATIONS WITH FUZZY PARAMET ERS 

R. Vovk 

Ivan Franko National University of Lviv  
19, Sichovykh Striltsiv Str., Lviv, 79000 

 The market model created by the fuzzy coalition games theory is discussed in this 
article. The methods for computing of the characteristic function of fuzzy market game 
with the fuzzy price and the fuzzy utility functions are considered. Some methods are 
proposed for calculation of the market equilibrium in a fuzzy environment. 

Key words: Fuzzy Market Game, Utility Function, the Market Equilibrium. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С НЕЧЕТКИМИ 
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко  
79000, г. Львов, ул. Сечевых Стрельцов, 19 

В статье рассматривается модель рынка, построена при помощи теории нечетких 
коалиционных игр. Описаны методы вычисления характеристической функции 
нечеткой рыночной игры с учетом нечетких цен и нечетких функций полезности. 
Предложены методы нахождения состояния равновесия рынка в нечетких условиях. 

Ключевые слова: нечеткая рыночная игра, функция полезности, рыночное 
равновесие. 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЛОГІСТИЗАЦІЇ 

ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Н. Волоснікова 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний університет»  

61002, м. Харків, вул. Фрунзе 21 

Стаття присвячена проблемам пов’язаним з формуванням та 
розвитком інформаційних потоків та інформаційного забезпечення 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Проаналізовано 
модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах. Зроблено висновок відносно моделі системної динаміки 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. 
Ключові слова: інформаційні потоки, логістичні процеси, інтегрована 
логістизація процесів. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Створення механізмів 
управління інформаційними потоками інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах стає особливо актуальним, коли інформація та знання трактуються як 
найважливіший й рідкісний ресурс, та як елемент економічного потенціалу 
логістичної системи, який повинен ефективно використовуватися для досягнення її 
конкретних цілей. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми логістичної 
діяльності в умовах розвинутої ринкової й трансформаційної економіки широко 
досліджуються як вітчизняними так і закордонними науковцями, серед яких можна 
назвати: В. Амітан, Л. Балабанова, М. Дороніна, Є. Крикавського, Р. Ларіна, 
В. Ніколайчука, О. Тридід, Н. Чухрай, О. Шубіна, Б. Анікіна, А. Гаджинського, 
Л. Міротіна, А. Семененко, В. Сергєєва, Д. Бауерсокса, Дж. Бушера, Д. Клосса, 
Дж. Хескетта та інші. 

Теоретичні і практичні проблеми інформаційно-аналітичної діяльності 
розглядають відомі вітчизняні вчені В.П. Александрова, В.М. Глушков, 
Г.М. Добров, М.З. Згуровський, Ю.М. Канигін, А.О. Морозов, Є.П. Семенюк, 
І.С. Сергієнко, О.Г. Стариш та ін. Серед зарубіжних вчених є: Ю. Арський, 
Л. Берталанфі, Е. Берштейн, Н. Керол, С. Лобанов, Б. Лудіз, Л. Мачкур, С. Осуга, 
Ю. Саекі, Т. Серецевіч, Н. Сляднєва, В. Спицнадель, Ю. Шрейдер та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, комплекс науково-
практичних проблем, пов’язаних з формуванням та розвитком інформаційних потоків 
та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, 
залишається недостатньо дослідженим. 
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Постановка завдання. Основною метою даної наукової публікації є розробка 
методологічних та наукових питань, що стосуються формування та розвитку 
інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах. 

Методологія. Теоретичну і методологічну основу дослідження складають 
фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці і методичні 
розробки провідних вчених у галузі логістики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При побудові моделі інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах необхідно враховувати процеси, пов’язані зі 
збором, обробкою та використанням інформації. 

У відповідності з теорією розробленої Ст. Біром [1] модель життєздатної 
системи це модель організаційної структури будь якої автономної системи, за умови, 
що вона володіє певними характеристиками. Під економічне поняття «життєздатна 
система» може потрапити будь-яка система, здатна підтримувати своє окреме 
існування в певному інституційному середовищі. Однією з основних характеристик 
життєздатних систем полягає в тому, що вони можуть адаптуватися до мінливих 
умов інституційного середовища. 

З точки зору кібернетичної теорії організацій інтегровані логістизаційні процеси 
на підприємствах, що входять в модель життєздатної системи слід розглядати як 
рекурсивні – одні життєздатні системи інтегрованої логістизації процесів на 
підприємствах містять в собі інші життєздатні системи інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах, які можна моделювати за допомогою кібернетичних 
описів, ідентичних як вищестоящим, так і нижчестоящим за рівнем системи в 
ієрархії. 

На рис. 1 представлений спрощений варіант моделі життєздатної системи, 
запропонованої Ст. Біром [1]. Основне призначення цієї моделі – аналіз 
функціональної повноти системи управління економічним об’єктом. Традиційний 
метод її використання полягає в зіставленні блоків моделі і функцій, реалізованих 
системою управління. Якщо в процесі дослідження не вдається знайти блок моделі, 
якому немає відповідності в реальній системі, то ця система не визнається 
життєздатною. Проте трактування моделі життєздатної системи інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах тільки як список функцій, реалізація яких 
забезпечує життєздатність системи, є невиправдано вузької, так як будь-яка система 
за визначенням повинна містити не тільки елементи, а й об’єднує їх в єдиний цілий 
механізм. 

Життєздатна система складається з п’яти взаємодіючих підсистем (модулів), які 
можуть бути відображені як аспекти організаційної структури інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах. У широкому сенсі модуль № 1, модуль № 2 і 
модуль № 3 враховують результати оперативної діяльності організації, а модуль № 4 
пов’язаний зі стратегічною відповіддю на вплив інституційних чинників. Модуль 
№ 5 відповідає за рівновагу між оперативною діяльністю інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах і інституціональним середовищем, щоб сформувати 
робочі напрямки руху векторів інтегрованої логістизації процесів на підприємствах, 
що забезпечать життєздатність організації. 

У моделі Ст. Біра цей механізм представлений у вигляді зв’язків між 
функціональними елементами. Якщо в реальній системі інтегрованої логістизації 
процесів на підприємствах блокам моделі життєздатної системи відповідають 
підрозділи підприємства, то зв’язку між ними представляють інформаційні потоки 
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необхідні для логістизації процесів, необхідні для забезпечення цілісності та 
життєздатності системи (див. рис. 1). 

 
Рис. 1 – Модель життєздатної логістичної системи по Ст. Біру [1]. 
 
Таким чином, модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на 

підприємствах дає можливість шляхом укрупнення представлених на ній зв’язків 
виділити такі необхідні для функціонування системи основні інформаційні потоки: 
потік № 1 (потік первинної зовнішньої інформації) – являє собою дані про зовнішнє 
середовище прямого та непрямого впливу на логістичну систему, що акумулюються 
підсистемою прогнозування; потік № 2 (потік вторинної зовнішньої інформації) – 
являє собою оброблені системою прогнозування дані про стан зовнішнього 
середовища прямого та непрямого впливу на логістичну систему, що поступають у 
систему прийняття рішень; потік № 3 (потік первинної внутрішньої інформації) – 
забезпечує функціонування підсистеми діагностики внутрішнього середовища 
логістичної системи та надає системі прийняття рішень дані про внутрішній стан 
системи; потік № 4 (потік керуючої інформації) – доставляє вироблені підсистемою 
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прийняття рішень управляючого впливу на інтегровану логістизацію процесів через 
підсистему оперативного управління до операційного елементу. 

Розглянемо деякі особливості моделювання перерахованих вище інформаційних 
потоків за допомогою методу системної динаміки. Модель системної динаміки 
інтегрованої логістизації процесів на підприємствах складається з набору 
абстрактних елементів, що представляють деякі характеристики модельованої 
системи. Форрестер Д. виділяє наступні типи елементів [2, 3]: 1) рівні – 
характеризують накопичені значення величин усередині системи і являють собою 
значення змінних, що накопичені в результаті різниці між вхідними та вихідними 
потоками; 2) потоки – швидкості зміни рівнів; 3) функції рішень – функції залежності 
потоків від рівнів; 4) канали інформації – з’єднують функції рішень з рівнями; 5) лінії 
запізнювання – служать для імітації призупинення потоків. Характеризуються 
параметрами середнього запізнювання і типом несталої реакції. Другий параметр 
характеризує відгук елемента на зміну вхідного сигналу. Різні типи ліній затримки 
мають різний динамічний відгук; 6) допоміжні змінні – розташовуються в каналах 
інформації між рівнями і функціями рішень і визначають деяку функцію. 

У моделях системної динаміки інтегрованої логістизації процесів можна 
виділити два типи ступенів, за допомогою яких може бути представлений 
інформаційний потік: змінні рівні і допоміжні змінні. Змінні рівні є комплексними 
змінними і відображають результат функціонування системи інтегрованої 
логістизації процесів за період від початку моделювання до розглянутого моменту. 
Стосовно до інформаційного потоку їх можна розглядати як: 1) показники 
накопичення системою інтегрованої логістизації процесів управління даними про 
об’єкт управління; 2) показники накопичення системою інтегрованої логістизації 
процесів управління даними про зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу 
на логістичну систему; 3) показники кількості інформаційних потоків системи 
інтегрованої логістизації процесів. 

Застосування класичних методів вимірювання обсягу інформаційних потоків 
(кількості інформації) в бітах тягне за собою практично нездоланні труднощі, 
пов’язані з різноманітністю самої системи інтегрованої логістизації процесів і 
зовнішнього середовища прямого та непрямого впліву на логістичну систему. 
Рішенням в цьому випадку може бути розгляд змінних рівнів як показників відносної 
забезпеченості системи управління інтегрованої логістизації процесів інформацією 
при заданому попередньому обсязі знань, який необхідний для здійснення 
максимально ефективного управління інформаційними потоками інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах. Ця величина може бути як стійкої 
(константою), так і нестійкою, зміни якої визначаються динамічністю як зовнішнього 
середовища прямого та непрямого впливу на логістичну систему, так і самою 
системою інтегрованої логістизації процесів. 

Допоміжні змінні моделей системної динаміки інтегрованої логістизації 
процесів, на відміну від рівнів, являють собою миттєві характеристики стану 
модельованої системи. У силу цього стосовно до інформаційним потокам вони 
можуть являти собою значення конкретних показників, використовуваних системою 
управління інтегрованої логістизації процесів у процесі прийняття рішень. Вони 
можуть відображати інформацію як про зовнішнє середовище прямого та непрямого 
впливу на логістичну систему, так и про внутрішнє середовище логістичної системи. 
При цьому до даних, представленим у вигляді допоміжних змінних, можуть бути 
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застосовані всі різноманітні методи статистичного аналізу з метою отримання їх 
узагальнюючих характеристик або прогнозних значень. 

Відповідно до методу системної динаміки інформаційний потік інтегрованої 
логістизації процесів на підприємствах можна розглядати як процес переміщення 
інформаційних ресурсів між логістичними системами, тобто з однієї категорії в іншу. 

Модель системної динаміки інтегрованої логістизації процесів на підприємствах 
складається з декількох цілісних непересічних ланцюгів пов’язаних інформаційними 
потоками. Взаємозв’язок інформаційних потоків системи здійснюється за допомогою 
взаємного впливу їх темпів, а також через вплив рівнів одного інформаційного 
потоку на темпи іншого. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У ході дослідження було 
розглянуто процес формування та розвитку інформаційних потоків та інформаційного 
забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Подальші 
дослідження мають стосуватися більш глибокого аналізу моделей системної 
динаміки інтегрованої логістизації процесів. 

_________________________ 
 

1. Стаффорд Бир. Кибернетика и менеджмент / Бир Стаффорд; пер. англ. – М.: 
КомКнига, 2011. – 280 с. 

2. Forrester Jay W. Industrial Dynamics – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 
1973. – 464 p. 

3. Форрестер Д. Мировая динамика. Пер. с англ. / Д. Форрестер. – М.: 
«Издательство АСТ», 2003. – 379 с. 

STRUCTURAL AND PARAMETRIC SYNTHESIS OF INFORMATION FLOWS 
AND INFORMATION PROVIDING INTEGRATED LOGISTICS PROC ESSES IN 
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The article deals with the problems associated with the formation and development of 
information flow and information management integrated logistics processes in the 
enterprise. The analysis model is a viable system of integrated logistics processes in the 
enterprise. The conclusion regarding the integrated system dynamics model logistics 
processes in the enterprise. 

Keywords: information flow, logistics processes, integrated logistics processes. 
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТОКОВ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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университет»  
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Статья посвящена проблемам, связанным с формированием и развитием 
информационных потоков и информационного обеспечения интегрированной 
логистизации процессов на предприятиях. Проанализирована модель 
жизнеспособной системы интегрированной логистизации процессов на 
предприятиях. Сделан вывод относительно модели системной динамики 
интегрированной логистизации процессов на предприятиях. 

Ключевые слова: информационные потоки, логистические процессы, 
интегрированная логистизация процессов. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії  23.10.2013, 
прийнята до друку 04.11.2013 

 



ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50. С. 72-79 
 Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2013. Issue 50. P. 72-79 

© Г. Гаврилко, 2013 

ДК 338.48  

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ  

Г. Гаврилко 

Ужгородський навчальний центр Київського національного торговельно-
економічного університету 

У дослідженні висвітлено прикладні засади побудови рейтингів 
інвестиційної привабливості санаторно-курортної сфери у районах 
Львівської області. Проаналізовано обсяги залучення капітальних 
інвестицій у санаторно-курортний  комплекс Львівщини. 
Ключові слова: інвестиційна привабливість, санаторно-курортна 
сфера, капітальні інвестиції. 

Постановка проблеми. Категорія “інвестиційна привабливість” почала 
використовуватись у вітчизняній літературі порівняно недавно. Проте, кожна сфера 
економіки, кожен вид економічної діяльності має певні особливості виміру 
інвестиційної привабливості. Санаторно-курортні послуги задовольняють одну з 
найважливіших потреб людини – оздоровлення. Ця характеристика надає санаторно-
курортним підприємствам стабільності, що робить залучення інвестицій в згаданий 
сегмент економіки привабливим для інвесторів. Проте, виникає потреба у 
економічному обґрунтуванні доцільності залучення інвестицій у сферу оздоровлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вивчення сутності та 
оцінювання інвестиційної привабливості розглянуті  в працях вітчизняних вчених-
економістів, зокрема таких як В.В. Бочарова, Л.С.  Варілунової, М. І. Долішнього, 
С.С. Донцова, А.П. Гайдуцького, П. В. Гудзя, О. І. Гулич, В. К. Євдокименка, В. Д. 
Калитюка, В. С. Кравціва, О. О. Багрова, В. К. Мамутова, В. І. Мацоли та інших.  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є вивчення різноманітних 
підходів до вимірювання інвестиційної привабливості загалом, та дослідження 
особливостей інвестиційної привабливості санаторно-курортної сфери у розрізі 
районів Львівської області.  

Виклад основного матеріалу. Одним з методів визначення міри інвестиційної 
привабливості господарюючих суб’єктів є метод матриць-координат. Метою цього 
методу є надання комплексної оцінки чинників інвестиційної привабливості за 
сукупністю показників і ознак рекреаційних територій. Під чинниками інвестиційної 
привабливості розуміють процеси, явища, дії переважно об’єктивного характеру, які 
впливають на інвестиційну привабливість рекреаційного підприємства. Для 
розрахунку інвестиційної привабливості за даним методом необхідно оцінити 
ресурсно-речову складову потенціалу та показники результативності діяльності 
підприємств санаторно-курортного комплексу [1, С. 111].  

Проаналізувавши останні публікації щодо оцінки інвестиційної привабливості, 
пропонуємо обирати такі показники для рейтингової оцінки закладів санаторно-
курортного комплексу у районах Львівської області: 
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- кількість розміщених, осіб; 
- кількість ночівель проведених приїжджими; 
- коефіцієнт використання місткості; 
- середня кількість днів перебування, днів; 
- загальна площа закладів; 
- фінансовий результат, тис.грн. 
Такі показники як: коефіцієнт використання місткості, середня кількість днів 

перебування та фінансовий результат потребують додаткових розрахунків. Як 
зазначалося вище, коефіцієнт використання місткості – це відношення кількості 
ночівель проведених приїжджими у санаторно-курортних закладах до добутку 
одноразової місткості та кількості днів у році (365 діб). 

За даними показниками складається вхідна таблиця, в якій наведені статистичні 
дані діяльності санаторно-курортних підприємств, які є об’єктами інвестування.  

Для визначення найбільш привабливого для інвестора санаторно-курортного 
регіону, окремі показники слід агрегувати в інтегральні (їх значення знаходяться в 
межах від 0 до 1) стандартизують їх за наступною формулою та складають 
розрахункову таблицю: 

i
i x

x
y max= ,                                                       (1) 

де: iy  – показник розрахункової таблиці, що відповідає певному ix , 

maxx – показник у стовпці вхідної таблиці, що має максимальне значення; 

ix  – показник у рядку вхідної таблиці. 

Таблиця 1 
Розрахунок коефіцієнта використання місткості закладів санаторно-курортного 

комплексу по регіонах Львівської області, 2012 р. 

Регіон 
(місто, район) 

Кількість 
місць у 
закладх 

Кількість 
місць*365 

Кількість 
ночівель 

проведених 
приїжджими 

Коефіцієнт 
використання 

місткості 

м. Львів 613 223745 92604 0,41 
м. Борислав 393 143445 44714 0,31 
м. Дрогобич 150 54750 731 0,01 
м. Моршин 2784 1016160 773812 0,76 
м. Трускавець 7899 2883135 1814368 0,63 
Городоцький р-н 300 109500 47848 0,44 
Дрогобицький р-н 952 347480 155095 0,45 
Жидачівський р-н 120 43800 27261 0,62 
Жовківський р-н 28 10220 2298 0,22 
Сколівський р-н 828 302220 122041 0,40 
Сокальський р-н 450 164250 43940 0,27 
Стрийський р-н 592 216080 75166 0,35 
Турківський р-н 29 10585 329 0,03 

Яворівський р-н 1000 365000 198132 0,54 
Джерело: Розраховано автором за [2] 
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Обчислення інтегрального показника доцільно виконувати за схемою 
таксономічного показника розвитку. Показник, що дорівнює 1 у розрахунковій 
таблиці, відповідає максимальному показнику. Далі необхідно усі показники у 
розрахунковій таблиці додати по рядках та проранжувати.   

У результаті дослідження, санаторно-курортний  комплекс району, ранг якого 
рівний 1 буде найбільш привабливим для інвестора [1, с. 112-113]. 

Показники, необхідні для розрахунку коефіцієнта використання місткості та 
розрахований коефіцієнт у розрізі районів Львівської області наведений у таб.1. 

Середня кількість днів перебування – це відношення кількості ночівель 
проведених у закладах санаторно-курортного комплексу усіма розміщеними до 
кількості розміщених осіб у цих закладах. У табл.. 2 наведені показники, які 
необхідні для розрахунку середньої кількості днів перебування приїжджих у закладах 
санаторно-курортного комплексу по регіонах Львівської області у 2012 році та 
розрахований показник. 

Таблиця 2 
Розрахунок середньої кількості днів перебування розміщених осіб у закладах 

санаторно-курортного комплексу по регіонах Львівської області, 2012 р. 

Регіон 
(місто, район) 

Кількість 
розміщених, 

осіб 

Кількість 
ночівель 

проведених 
приїжджими 

Середня 
кількість днів 
перебування 

м. Львів 4877 92604 19 
м. Борислав 2484 44714 18 
м. Дрогобич 34 731 22 
м. Моршин 46483 773812 17 
м. Трускавець 113650 1814368 16 
Городоцький р-н 2470 47848 19 
Дрогобицький р-н 8599 155095 18 
Жидачівський р-н 408 27261 67 
Жовківський р-н 1149 2298 2 
Сколівський р-н 12016 122041 10 
Сокальський р-н 2715 43940 16 
Стрийський р-н 6228 75166 12 
Турківський р-н 47 329 7 
Яворівський р-н 8785 198132 23 

Джерело: Розраховано автором за [2] 
 

Фінансовий результат – це показник прибутку або збитку від звичайної 
діяльності до оподаткування отримуємо із форми спостереження № 1-Б «Звіт про 
фінансові результати», який визначається як алгебраїчна сума доходів (збитку) від 
операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та 
інших витрат (збитків). Показник фінансових результатів діяльності закладів 
санаторно-курортного комплексу по регіонах Львівської області та показники, які 
необхідні для його розрахунку наведені в табл.3. 
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 Таблиця 3 
Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємств санаторно-курортного 

комплексу по регіонах Львівської області, 2012р 

Регіон 
(місто, район) 

Доходи від 
наданих 
послуг, 
тис.грн 

Операційні 
витрати, 
тис.грн 

Інші 
витрати, 
тис.грн 

Фінансовий 
результат, 

тис.грн 

м. Львів 0,0 0,0 0,0 0,0 
м. Борислав 10287,8 9289,9 120,7 877,2 
м. Дрогобич 142,5 142,5 0,0 0,0 
м. Моршин 184612,3 159929,4 2327,1 22355,8 
м. Трускавець 442236,6 279184,9 672,7 162379 
Городоцький р-н 10504,6 10268,6 2,7 233,3 
Дрогобицький р-н 31819,0 31184,7 0,0 634,3 
Жидачівський р-н 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жовківський р-н 114,9 211,7 0,0 -96,8 
Сколівський р-н 26467,5 27457,3 256,7 -1246,5 
Сокальський р-н 4911,7 17732,4 3409,7 -16230,4 
Стрийський р-н 14994,7 19823,0 4,3 -4832,6 
Турківський р-н 9,7 23,7 0,8 -14,8,0 

Яворівський р-н 30632,7 27332,9 307,0 2992,8 
Джерело: Розраховано автором за [2] 
 

Сукупність показників, які необхідні для побудови рейтингу районів Львівської 
за інвестиційною привабливістю закладів санаторно-курортного комплексу наведені 
у табл.4. 

Таблиця 4 
Вихідна таблиця для визначення інвестиційної привабливості санаторно-курортних 

закладів Львівської області за 2012 р.  

Регіон 
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м. Львів 4877 92604 0,41 0,0 19 8282,6 
м. Борислав 2484 44714 0,31 877,2 18 8098,2 
м. Дрогобич 34 731 0,01 0,0 22 1950,0 
м. Моршин 46483 773812 0,76 22355,8 17 135192,0 
м. Трускавець 113650 1814368 0,63 162379 16 279828,8 
Городоцький р-н 2470 47848 0,44 233,3 19 15429,0 
Дрогобицький р-н 8599 155095 0,45 634,3 18 19662,0 
Жидачівський р-н 408 27261 0,62 0,0 67 7262,9,0 
Жовківський р-н 1149 2298 0,22 -96,8 2 600,0 
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Продовження табл.4 
Сколівський р-н 12016 122041 0,40 -1246,5 10 19891,0 

Сокальський р-н 2715 43940 0,27 -16230,4 16 16000,0 
Стрийський р-н 6228 75166 0,35 -4832,6 12 20477,0 
Турківський р-н 47 329 0,03 -14,8 7 120,0 
Яворівський р-н 8785 198132 0,54 2992,8 23 28681,1 

Джерело: Розраховано автором  
 
Наступним етапом розрахунку інвестиційної привабливості є стандартизація 

вхідних даних. Вона проводиться за формулою (1) наведеною вище. Стандартизовані 
значення показників ресурсного потенціалу закладів санаторно-курортного 
комплексу та показників результативності їх діяльності наведені у табл.5. 

Зазначимо, що санаторно-курортні заклади – це заклади, які можуть бути 
безприбутковими, тому райони, фінансовий результат діяльності рекреаційних 
підприємств яких був збитковим або нульовим, їх стандартизоване значення 
приймається за нуль. 

Таблиця 5 
Стандартизовані значення показників для визначення інвестиційної 

привабливості закладів санаторно-курортного комплексу Львівської області за 
2012 р. 
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м. Львів 0,043 0,051 0,533 - 0,262 0,029 
м. Борислав 0,022 0,024 0,400 0,004 0,246 0,029 
м. Дрогобич 0,000 0,000 0,000 - 0,308 0,007 
м. Моршин 0,409 0,426 1,000 0,136 0,231 0,483 
м. Трускавець 1,000 1,000 0,827 1,000 0,215 1,000 
Городоцький р-н 0,021 0,026 0,573 0,000 0,262 0,055 
Дрогобицький р-н 0,075 0,085 0,587 0,002 0,246 0,070 
Жидачівський р-н 0,003 0,015 0,813 - 1,000 0,026 
Жовківський р-н 0,010 0,001 0,280 - 0,000 0,002 
Сколівський р-н 0,105 0,067 0,520 - 0,123 0,071 
Сокальський р-н 0,024 0,024 0,347 - 0,215 0,057 
Стрийський р-н 0,055 0,041 0,453 - 0,154 0,073 
Турківський р-н 0,000 0,000 0,027 - 0,077 0,000 

Яворівський р-н 0,077 0,109 0,707 0,0170 0,323 0,102 
Джерело: Розраховано автором за [2] 
 
Показник, що дорівнює одиниці у табл.5 відповідає максимальним показникам, 

а показник рівний нулю – мінімальним. За кількістю таких показників лідирує місто 
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Трускавець, а також місто Моршин і Жидачівський район. Проте, для визначення 
найбільш привабливого для інвестора санаторно-курортного регіону, окремі 
показники слід агрерувати в інтегральні, тобто додати по рядках. Результатом 
проведених розрахунків є рейтинг регіонів Львівської області за інвестиційною 
привабливістю закладів санаторно-курортного комплексу який наведений у табл.6. 

Таблиця 6 
Рейтинг інвестиційної привабливості санаторно-курортних закладів  за регіонами 

Львівської області у 2012 р. 

Регіони 
Сумарний показник 
стандартизованих 

значень 
Ранг 

м. Трускавець 5,042 1 
м. Моршин 2,685 2 
Жидачівський район 1,857 3 
Яворівський район 1,335 4 
Дрогобицький район 1,065 5 
Городоцький район 0,937 6 
м. Львів 0,918 7 
Сколівський район 0,886 8 
Стрийський район 0,776 9 
м. Борислав 0,725 10 
Сокальський район 0,667 11 
м. Дрогобич 0,315 12 
Жовківський район 0,293 13 
Турківський район 0,104 14 

Джерело: Розраховано автором за [2] 
 

Після проведених розрахунків виявлено, що найбільш привабливим для 
інвесторів є санаторно-курортні заклади м. Трускавець, які посідають лідируюче 
місце серед показників: кількість розміщених осіб, кількість ночівель проведених 
приїжджими, фінансовий результат та загальна площа закладів. 

Санаторно-курортні підприємства міста Моршин за інвестиційною 
привабливістю займають 2 місце серед чотирнадцяти районів Львівської області. За 
коефіцієнтом використання місткості даний регіон посідає лідируюче місце, та друге 
місце за показниками кількості розміщених осіб та кількістю ночівель проведених 
приїжджими. 

Жидачівський район завдяки своїм санаторно-курортним закладам у даному 
рейтингу посідає третє місце за інвестиційною привабливістю. 

Одним з інвестиційно привабливих регіонів Львівської області також є місто 
Борислав (міськрада), на території якого розташований всеукраїнський 
бальнеологічний (лікувальний) курорт імені Омеляна Стоцького у Східниці.  

Низьким рівнем інвестиційної привабливості характеризуються санаторно-
курортні заклади Турківського та Жовківського районів, які мають найнижчі 
показники ресурсної бази та результатів діяльності.   
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Обсяги капітальних інвестицій за видом економічної діяльності охорона 
здоров’я та надання соціальних послуг частково підтверджують правильність 
розрахунків інвестиційної привабливості закладів санаторно-курортного комплексу 
Львівщини за регіонами.  

 
Рис. 1. Структура капітальних інвестицій залучених у підприємства охорони здоров’я 

та соціальної допомоги Львівщини у 2012 році 
Джерело: Побудовано автором за [2] 
 

Найбільший обсяг інвестицій у 2012 році припадає на місто Трускавець – 
283 697 тис.грн. і складає 81,2% від загального обсягу капітальних інвестицій. У 2012 
році у заклади охорони здоров’я та соціальних послуг, в число яких входять заклади 
санаторно-курортного комплексу, міста Моршин було залучено 5,7% усіх 
капітальних інвестицій, що становили 16 891 тис. грн. Також значна частина 
капітальних інвестицій була залучена у заклади Яворівського району, міста Львів 
(міськради) та міста Борислав (міськрада) (рис.1).          

Висновки. За наявністю рекреаційних ресурсів Львівська область займає одне з 
провідній місць в державі, що робить її інвестиційно привабливим регіоном для 
розвитку санаторно-курортного комплексу. Природні рекреаційні ресурси Львівщини 
представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями, 
озокеритом, кліматичними, водними, лісовими. Серед карпатських областей за 
сумарним потенціалом природних рекреаційних ресурсів вона поступається лише 
Закарпаттю. 

Для повноцінного функціонування рекреаційного комплексу Львівської області 
необхідно залучати інвестиції у санаторно-курортну сферу для підвищення рівня 
комфортності закладів, їх реконструкції і доведення до рівня сучасних вимог, 
впровадження нових технологій лікування, підвищення конкурентоспроможності на 
ринку аналогічних послуг тощо.  

_________________________ 
 

1. Клемпарська М. М. Оцінка потоку іноземних інвестицій та інвестиційної 
привабливості підприємств рекреаційного комплексу АР Крим / М. М. 
Клемпарська // Экономика и управление № 6 – 2010 г.  

2. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурм] – 
Режим доступу: www.stat.lviv.ua. 

інші

2,7%

Борислав 
(міськрада)

1,0%

Яворівський район
1,3%

Червоноград 
(міськрада)

2,6%

 м. Моршин
5,7%

Львів 
(міськрада)

5,4%

 м. Трускавець
81,2%



Г. Гаврилко 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 79

3. Влащенко Н.М. Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: соціально-
економічний аспект: монографія / Н.М. Влащенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-
ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 151 с. 

METHODS OF MEASURING BUSINESS CLIMATE  OF SANATORIU M AND 
RESORT SECTORS 

G. Gavrulko  

Uzhgorod educational center of Kyiv National Trade and Economic University 

The study highlights the applied principles' rating of investment attractiveness of 
sanatorium and resort areas in districts of Lviv region. Analyzed volume attracting capital 
investment in resort complex in region. 

Keywords: investment attractiveness, sanatorium and resort areas, capital investment. 
 

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
САНАТОРНО- КУРОРТНОЙ СФЕРЫ  

Г. Гаврилко  

Ужгородский учебный центр Киевского национального торгово-экономического 
университета 

В исследовании освещены прикладные основы построения рейтингов 
инвестиционной привлекательности санаторно-курортной сферы в районах 
Львовской области. Проанализированы объемы привлечения капитальных 
инвестиций в санаторно-курортный комплекс области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, санаторно-курортная 
сфера, капитальные инвестиции. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії  14.11.2013, 
прийнята до друку 02.12.2013 

 



ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50. С. 80-92 
 Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2013. Issue 50. P. 80-92 

© Ж. Гарбар, 2013 

УДК 338.49 

РОЗВИТОК ІНСТИТУТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 
УКРАЇНИ 

Ж. Гарбар 

Київський національний торговельно-економічний університет 
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19 

В статті з’ясовано сутність інфраструктури фінансового ринку, 
здійснено класифікацію інститутів інфраструктури фінансового 
ринку. Автором визначено канали взаємодії інфраструктурних систем 
та основних інститутів фінансового ринку. Побудовано матрицю 
взаємозв’язків між інфраструктурними системами та основними 
інститутами фінансового ринку в двійковій системі. Виявлено 
особливості функціонування інститутів інфраструктури фінансового 
ринку в Україні. 
Ключові слова: інфраструктура фінансового ринку, інститути 
інфраструктури, торгівельна система, облікова система, розрахункова 
система. 
 

Постановка проблеми. Розвиток фінансового ринку визначається розвитком 
його інфраструктури, яка в широкому розумінні включає механізм регулювання як 
сукупність регулюючих органів і нормативної бази для функціонування ринку, а у 
вузькому розумінні є інституційним середовищем для організації торгівлі 
фінансовими інструментами, забезпечення розрахунків та фіксації їх результатів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці функціонування та 
розвитку інститутів інфраструктури фінансового ринку приділяється значна увага як 
вітчизняними, так і зарубіжними вченими. Серед науковців, які займаються 
дослідженням даної проблеми, слід виділити роботи наступних авторів: з питань 
визначення сутності та функцій інфраструктури фінансового ринку – С. Льовочкін [6], 
О. Махаєва [7], І. Рекуненко [10], Н. Семилютина [12], Н. Телічко [13], А. Ткач [14]; з 
питань структуризації інфраструктурних інститутів фінансового ринку - В. Базилевич 
[1], С. Голубка [2], В. Жупаненко [4], Г. Яцюк [16]; з питань виявлення особливостей 
функціонування та розвитку інститутів інфраструктури фінансового ринку - 
Т. Грищенко [3], Ю. Коваленко [5], О. Шульга [15]. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні сутності 
інфраструктури фінансового ринку, структуризації інститутів інфраструктури 
фінансового ринку, з’ясуванні особливостей функціонування інститутів 
інфраструктури фінансового ринку та їх ролі у процесі виконання фінансових угод на 
фінансовому ринку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інфраструктура, як комплекс 
взаємопов’язаних обслуговуючих структур, що забезпечують функціонування 
системи, є атрибутом будь-якого ринку в сучасному розумінні.  
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Поняття інфраструктура (від латин. infra - нижче, під і structura - будова, 
розташування) - термін, що з’явився в економічній літературі в кінці 40-х років 
минулого століття, - широко використовується в різноманітних описах будь-якого 
спеціально організованого ринкового середовища. Наприклад, на ринку цінних 
паперів вона зазвичай функціонально визначається тим, що сприяє укладанню угод і 
виконанню інформаційної підтримки емітентів, інвесторів і професійних 
посередників. А.Ткач вважає, що інфраструктура фінансового ринку - це система 
взаємопов’язаних, взаємодіючих, субординованих інститутів, саморегульованих і 
регулюючих організацій, інформаційних систем і мереж, інституційних інвесторів, 
ринкових посередників, котрі забезпечують нормальне функціонування фінансового 
ринку [14, с.153]. 

Н.Семілютіна інфраструктуру фінансового ринку визначає як коло осіб, що 
надають послуги, які не пов’язані з придбанням прав стосовно фінансових 
інструментів, але без яких послуги з придбання/продажу таких прав були б 
неможливі [12, с. 36-39]. Проте це визначення включає й осіб, що надають 
допоміжні, в першу чергу - консультаційні, послуги учасникам фінансового ринку. 
Оскільки ці особи (консультанти, аудитори, оцінювачі тощо) працюють у всіх 
галузях ринкової економіки, ототожнення їх з інфраструктурою лише фінансового 
ринку, а не всієї ринкової економіки, є неточним. 

Тому інфраструктуру фінансового ринку визначимо як сукупність фінансових 
інститутів, що здійснюють стосовно інституційних та інших інвесторів, а також 
операторів ринку функції з обслуговування операцій з фінансовими інструментами 
(торгівлю, розрахунки та облік їх результатів), які здійснюються з їх участю або в їх 
інтересах (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація інфраструктурних інститутів фінансового ринку  
 
В процесі дослідження в рамках інфраструктури фінансового ринку виділені: 
- торгівельна система як сукупність елементів інфраструктури, що включає біржі 

і інших організаторів торгівлі, які забезпечують купівлю/продаж фінансових 
інструментів; 

- розрахункова система як сукупність елементів інфраструктури, що включає 
банки і небанківські кредитні та клірингові організації, забезпечує кліринг операцій з 
фінансовими інструментами, ведення грошових рахунків учасників торгівлі 
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фінансовими інструментами та їх клієнтів і здійснення розрахунків за її 
результатами; 

- облікова система як сукупність елементів інфраструктури, що включає 
депозитаріїв, зберігачів та реєстраторів, забезпечує фіксацію і облік переходу прав 
власності на фінансові інструменти в результаті їх обігу. 

В табл. 1 визначені канали взаємодії інфраструктурних систем та основних 
інститутів фінансового ринку і побудована матриця взаємозв’язків між ними в 
двійковій системі. 

Таблиця 1 
Матриця взаємозв’язків між інфраструктурою фінансового ринку та 

основними фінансовими інститутами 
          Фінансові 
інститути 
 
Інфраструктура 

Оператори 
фінансового 

ринку 

Інституційні 
інвестори 

Кредитні 
організації 

Торгівельна система 1 0 1 
Розрахункова система 1 1 1 
Облікова система 1 1 0 

 
В даний час розкриваються нові можливості інфраструктури, пов’язані з 

розвитком нових технологій, що дозволяють автоматизувати торгівлю, стерти 
національні межі між ринками, встановити безпосередні зв’язки між інвесторами та 
емітентами фінансових інструментів. 

На нашу думку, інфраструктура фінансового ринку створює організаційне, 
технологічне та правове середовище для проведення операторами ринку операцій з 
фінансовими інструментами та обліку їх результатів. 

На фінансовому ринку також працюють організації, які надають допоміжні 
послуги його учасникам. З них лише послуги фінансового консультанта на ринку 
цінних паперів можуть і повинні поєднуватися з діяльністю професійного учасника 
ринку (брокера/дилера). Ці послуги пропонуються емітентам цінних паперів при 
підготовці проспектів емісій. Консультаційні послуги на ринку цінних паперів можна 
розподілити на дві групи: послуги, якими учасники ринку зобов’язані скористатися, 
та послуги, якими вони можуть скористатися в разі потреби.  

Допоміжні послуги на фінансовому ринку можуть бути розподілені відповідно 
до організації їх регулювання (рис. 2). 

Зокрема, діяльність аудиторів і оцінювачів ліцензується, а отже регулюється 
державним органом, а діяльність з надання актуарних послуг та рейтингових 
агентств – не регулюється державою. Відносно діяльності фінансового консультанта 
попередньою умовою її здійснення є внесення оператора ринку до відповідного 
реєстру, яке, у свою чергу, здійснюється згідно вимог Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» на основі атестації фахівців брокера/дилера. Це фактично 
означає державне регулювання діяльності фінансового консультанта за допомогою 
вимог до кваліфікації фахівців. 
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Рис. 2. Класифікація інститутів допоміжних послуг на фінансовому ринку 
 
На нашу думку, враховуючи відповідний світовий досвід регулювання цих видів 

професійної діяльності, доцільно відмовитися від ліцензування діяльності аудиторів і 
оцінювачів, а також від атестації державою фінансових консультантів, фахівців 
аудиторських, оціночних та актуарних організацій з одночасним перекладанням 
професійної відповідальності (зокрема матеріальною) за рівень їх кваліфікації та 
якість їх роботи на саморегулівні організації (СРО). 

Головним важелем регулювання інститутів фінансового ринку залишається 
процедура їх ліцензування державними органами, яка здійснюється різними 
відомствами за різними правилами та полягає в перевірці відповідності формальних 
критеріїв входу на ринок. Процедура авторизації, яка використовується на 
міжнародних ринках, дозволяє здійснювати контроль за входом на ринок з 
використанням механізмів не тільки державного ліцензування, але й за допомогою 
членства в саморегулівних професійних співтовариствах. 

Торгівельна система інфраструктури фінансового ринку України представлена 
біржами та іншими організаторами торгівлі, які забезпечують купівлю/продаж 
фінансових інструментів. 

Згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» діяльність з 
організації торгівлі на ринку – це «діяльність професійного учасника фондового 
ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, 
інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації 
стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими 
інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і 
виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення 
клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора 
торгівлі» [9]. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку України 
здійснюють фондові біржі. Протягом останніх років кількість організаторів торгівлі 
цінними паперами коливалася в межах 9-11 суб’єктів, а на початок 2013 року 
функціонувало десять фондових бірж, а саме: Київська міжнародна фондова біржа, 
Придніпровська фондова біржа, Східно-Європейська фондова біржа, Українська 
біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Українська міжнародна фондова 
біржа, Українська фондова біржа, Фондова біржа «ІННЕКС», Фондова біржа 
«Перспектива», Фондова біржа «ПФТС». 
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На рис. 3 наведено розподіл біржових угод в Україні за торговельними 
майданчиками. 

 
Рис. 3. Розподіл обсягів торгів за організаторами торгівлі в Україні у 2005-2012 

роках 
 
До 2009 року основною фондовою біржею країни з часткою укладених угод в 

біржовому сегменті, що коливалася в межах від 86% до 97%, була ПФТС. Проте 
активізація діяльності «Перспективи» та створення Української біржі порушили 
гегемонію ПФТС. 

ПАТ «Українська біржа» (УБ) була створена 15 травня 2008 року. Ініціатором 
створення та найбільшим акціонером УБ виступила ОАО «Фондовая биржа РТС». 
Частка РТС, зафіксована в установчих документах УБ становила 49%, інші 51% було 
розподілено між 21 українською компанією. У 2009 році, виконуючи умови договору 
про створення УБ, РТС розподілила 6% приналежних їй акцій між найбільш 
активними учасниками торгів, а 3% серед топ-менеджерів самої біржі, зменшивши 
свою частку до 40%. Мажоритарним акціонером ПрАТ ФБ «ПФТС» є Московская 
межбанковская валютная биржа (ММВБ). ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» 
створена у 2006 році, акціонерами біржі є фізичні та юридичні особи, резиденти 
України. 

Основною тенденцією біржового сегменту фондового ринку України останніх 
років була консолідація торгівлі на трьох вищезазначених майданчиках (ПрАТ ФБ 
«ПФТС», ПАТ ФБ «Перспектива» та ПАТ «Українська біржа»), сукупна частка яких 
у загальному обсязі біржових операцій в 79,57% зафіксована у 2009 році зросла до 
98,28% у 2011 році. Протягом 2011-2012 років дві фондові біржі збільшили свою 
частку в загальному обсязі торгів на біржовому фондовому ринку: ПАТ «Фондова 
біржа «Перспектива» - з 27,91% у 2010 році до 33,58% у 2011 році та до 35,91% у 
2012 році, ПАТ «Українська біржа» - з 20,95% у 2010 році до 26,96% у 2011 році та 
до 27,3% в 2012 році. Питома вага операцій ПрАТ ФБ «ПФТС» у 2011 році при 
зростанні абсолютних значень на 27,86 млрд. грн. (або 45,68%) в порівнянні з 2010 
роком скоротилася з 46,45% до 37,74%, а в 2012 році до 34,69%. Сукупна частка 
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інших торговельних площадок у формуванні біржового сегменту фондового ринку 
України була незначною та у 2012 році  становила 2,1%. 

Результати роботи провідних фондових бірж України у 2012 році дозволяють 
стверджувати про тенденції у розвитку спеціалізації майданчиків. Основним 
інструментом на ПФТС були облігації: більшу частину обороту було забезпечено 
контрактами з державними облігаціями, які за обсягами становили 85,74% загального 
обороту біржі та 76,86% операцій з цим інструментом на організованому ринку. 
Операції з облігаціями підприємств на ПФТС становили 11,69% загальної вартості 
контрактів на біржі, з яких 9,18% забезпечено первинним розміщенням. Таким 
чином, ПФТС забезпечила 53,45% усіх залучень коштів емітентами корпоративних 
облігацій на організованому ринку. 

96,02% контрактів на Фондовій біржі «Перспектива» проведено на вторинному 
ринку. Основним предметом купівлі-продажу на біржі були акції з часткою у 49,99% 
загальної вартості контрактів. Важливим інструментом для біржі стали державні 
облігації, з якими укладено угод вартістю у 28,20% обороту майданчику та 22,50% 
усіх операцій з інструментом на організованому ринку. Проте, особливо відзначимо 
провідну роль біржі у формуванні організованого вторинного ринку інвестиційних 
сертифікатів. Операції з цими паперами хоч і становили 13,72% обороту біржі, але 
частка їх на відповідному сегменті всього організованого ринку перевищила 95,4%. 

Основною площадкою Української біржі у 2012 році був строковий ринок з 
операціями із деривативами: частка таких операцій в загальній вартості угод на біржі 
становила 37,14%. Строковий ринок в Україні діяв виключно в межах Української 
біржі. Також Українська біржа була практично єдиною, що надавала послуги з 
проведення операцій РЕПО. Питома вага ринку РЕПО на біржі – 27,23%, а участь 
біржі у формуванні біржового ринку РЕПО – 99,96%. Відзначимо ваговий внесок 
учасників біржі у формування організованого вторинного ринку акцій, оскільки 
30,96% вартості операцій ринку забезпечено діяльністю УБ. 

Неординарною подією грудня 2011 року стало юридичне об’єднання двох 
російських бірж – РТС та ММВБ. Фактичне об’єднання діяльності бірж має 
відбутися у 2013 році. На фоні такого повідомлення з Росії, враховуючи 
корпоративні зв’язки російських організаторів торгівлі з українськими, учасники 
фондового ринку України почали обговорювати можливе об'єднання ПФТС та 
Української біржі. Однак у 2012 році конкретних кроків у цьому напрямку зроблено 
не було, більш того українські фондові майданчики де-факто домовились про 
розподілення сфер діяльності: зокрема, Українська біржа буде основним 
майданчиком для акцій, а пріоритетом на ПФТС буде розвиток ринку корпоративних 
облігацій та ОВДП. 

Облікова та розрахункова системи інфраструктури фінансового ринку України 
представлені розрахунково-кліринговими організаціями, депозитаріями, зберігачами 
та реєстраторами, які забезпечують кліринг операцій з фінансовими інструментами, 
ведення грошових рахунків учасників торгівлі фінансовими інструментами та їх 
клієнтів і здійснення розрахунків за її результатами, фіксацію і облік переходу прав 
власності на фінансові інструменти в результаті їх обігу.  

Станом на 31 грудня 2012 року кількість ліцензій, які видано Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку на розрахунково-клірингову діяльність 
– 2, на депозитарну діяльність депозитаріїв цінних паперів - 2, на діяльність 
зберігачів - 369, на реєстраторську діяльність – 134 [11]. 
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Зберігачі та реєстратори, динаміка кількості яких представлена на рис. 4, 
представляють Національну депозитарну систему.  

 
Рис. 4. Динаміка кількості зберігачів та реєстраторів на фінансовому ринку 

Україні в 2005-2012 роках 
 
Українська депозитарна система складається з двох рівнів. Верхній рівень - це 

депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за 
угодами щодо цінних паперів, нижній рівень представляють зберігачі, які ведуть 
рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів. 

На кінець 2012 року НКЦПФР видано дві ліцензії на здійснення депозитарної 
діяльності депозитарію цінних паперів, а саме: ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ПАТ «НДУ») та ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» 
(ПрАТ «ВДЦП»). Ці ж установи мають ліцензії на здійснення розрахунково-
клірингової діяльності. Окрім НДУ та ВДЦП депозитарну діяльність в Україні 
здійснює і Національний банк України. У відповідності до чинного законодавства, 
НБУ обслуговує обіг державних цінних паперів, у тому числі здійснює депозитарну 
діяльність щодо цих паперів. Для виконання цих функцій у структурі НБУ створено 
відділ депозитарного обліку цінних паперів у складі департаменту монетарної 
політики. Отже, структурний підрозділ НБУ виконує депозитарне обслуговування 
операцій з державними цінними паперами, а «Депозитарій НБУ» не є юридичною 
особою і не має ліцензії на ведення діяльності з надання депозитарних послуг. 

Частка уряду України у Національному депозитарії України складає 86% (нею 
управляє НКЦПФР), а пакет у понад 10% контролює, за останніми публікаціями у 
пресі, приватна особа. НДУ отримав ліцензію депозитарію цінних паперів на 
здійснення всього спектру депозитарних послуг згідно рішення ДКЦПФР від 19 
вересня 2006 року №823. НДУ утримує державну монополію на відкриття і ведення 
кореспондентських рахунків. Протягом 10 років НДУ отримав з державного бюджету 
фінансування на суму понад 60 млн. гривень. 

У 2006 році уряд в односторонньому порядку денонсував меморандум із 
Світовим банком та урядом США, який обмежував повноваження Національного 
депозитарію правами на кодифікацію та стандартизацію випусків цінних паперів і 
налагодження міжнародних кореспондентських відносин. Це дозволило НДУ 
відкрити напрямок комерційної діяльності шляхом отримання ліцензії ДКЦПФР та 
включитися у конкуренту боротьбу з Міжрегіональним фондовим союзом. Причому 
виключні повноваження НДУ, державна підтримка установи створювали певні 
переваги над МФС, незважаючи на сформовану у останнього матеріальну та 
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програмно-технічну базу, а також його монопольне положення на ринку послуг 
депозитаріїв. Проте, протягом тривалого часу частка НДУ на ринку відповідних 
послуг лишалася незначною, а операційна діяльність – збитковою. 

З жовтня 2009 року конкурентом НДУ став ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій 
цінних паперів» (ВДЦП) став правонаступником депозитарію ВАТ 
«Міжрегіональний фондовий союз», відбулося переведення всіх депозитарних 
активів та процесів, які раніше обслуговувалися в МФС, до ВДЦП, а ДКЦПФР у 2010 
році скасувала всі ліцензії МФС на депозитарну і розрахунково-клірингову 
діяльність.  

Історія цієї установи є цікавою в аспекті роботи над створенням єдиного 
депозитарію. В 2008 році учасники фондового ринку створили ВДЦП, акціонером та 
гарантом прозорості діяльності якого став Національний банк України. Через НБУ 
держава контролює 22,83% акцій ВДЦП, що, до речі, викликало багато нарікань з 
позиції правомірності такої участі в капіталі. Окрім НБУ, засновниками ВДЦП стали 
19 українських банків, Українська міжбанківська валютна біржа та ПФТС, торговці й 
зберігачі (частка кожного з них не перевищує 5%). Згодом ВДЦП в умовах активної 
протидії з боку НДУ, об’єднався із МФС. 

ВДЦП наразі обслуговує 90% усіх трансакцій з цінними паперами в Україні. 
Операційна діяльність ВДЦП відповідає світовим стандартам, однак ВДЦП не має 
можливості обслуговувати угоди з цінними паперами через кореспондентські 
рахунки у зарубіжних центральних депозитаріях цінних паперів. На початок 2013 
року ВДЦП обслуговував більшу частку усіх випусків корпоративних цінних 
паперів, здійснював кліринг за угодами, укладеними на всіх організаторах торгівлі в 
країні. 

У табл. 2 представлено кількісні показники діяльності депозитаріїв в Україні. 
За кількістю рахунків зберігачів та емітентів НДУ поступається ВДЦП, але 

розрив не настільки суттєвий, як за кількістю цінних паперів, що обліковуються 
депозитаріями. В цілому станом на 31 грудня 2012 року депозитарії обліковували 
цінні папери 8896 емітентів, на рахунках у зберігачів цінних паперів знаходилось 
2418,02 млн. шт. таких цінних паперів. Також станом на 31 грудня 2012 року 
депозитарії цінних паперів обліковували цінні папери, випуски яких зареєстровані у 
документарній формі існування, 1617 емітентів, на рахунках у зберігачів цінних 
паперів знаходились 137237,71 млн. шт. таких цінних паперів.  

Таблиця 2 
Результати адміністративних операцій ВДЦП та НДУ в Україні  

у 2007-2012 роках  

Рік 

Кількість рахунків 
зберігачів 

Кількість 
рахунків 

емітентів цінних 
паперів 

Кількість цінних паперів, що 
обліковувалися, млрд. 

МФС-
ВДЦП 

НДУ 
МФС-
ВДЦП 

НДУ 
МФС-
ВДЦП 

НДУ Разом 

2007 225 28 2518 28 592,41 0,08 592,49 
2008 265 59 3062 55 792,22 6,07 798,29 
2009 303 122 3261 118 1379,55 19,76 1399,31 
2010 379 259 4910 2217 2065,38 119,58 2184,96 
2011 410 296 6221 4108 2254,47 300,79 2555,26 
2012 407 326 6366 4724 2535,27 330,21 2865,48 
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У вересні 2012 року Президент України підписав Закон України «Про 

депозитарну систему України», згідно з яким в країні до 11 жовтня 2013 року має 
бути створено єдиний центральний депозитарій та єдиний розрахунковий центр. 
Передбачається, що нові утворення на фондовому ринку на початковому етапі свого 
існування будуть підконтрольні державі та Національному банку України [8].  

Прийнятий Закон України «Про депозитарну систему України» вводить 
мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію в розмірі 100 
млн. грн., при цьому частка НБУ в капіталі має бути не менше 25% + 1 акція. 
Розрахунковий центр буде створено на базі депозитарію ВДЦП. Основними 
функціями розрахункового центру стане здійснення клірингу та проведення 
грошових розрахунків за договорами з цінними паперами та іншими фінансовими 
інструментами, укладеними на фондових біржах [8]. 

Ключовими завданнями Закону України «Про депозитарну систему України» 
стануть уніфікація принципів та процедур діяльності учасниками депозитарної 
системи та взаємовідносин між ними. Крім того, документ має усунути недоліки в 
системі реєстрації прав власності на цінні папери та пропонує прозорі схеми 
розрахунків за угодами з цінними паперами. Також передбачені схеми співпраці 
Центрального депозитарію та депозитарних установ нижчого рівня по забезпеченню 
депозитарного обслуговування обігу фондових інструментів, в тому числі порядку 
складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів. Визначено 
механізми захисту від розкриття та розголошення інформації з системи 
депозитарного обліку емісійних цінних паперів, передбачається запровадження 
електронного документообігу та електронного цифрового підпису між професійними 
учасниками депозитарної системи, в тому числі щодо прав власності на цінні папери. 

Найбільшою групою суб’єктів на нижньому рівні депозитарної системи є 
зберігачі - банки, торговці або реєстратори, які мають ліцензію на зберігання та 
обслуговування обігу цінних паперів та операцій емітента з ними на рахунках у 
цінних паперах як щодо фондових інструментів, що належать їм, так і тих, що 
зберігаються ними згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах. 
Зберігач надає своїм клієнтам – юридичним та фізичним особам, інвестиційним та 
недержавним пенсійним фондам, професійним учасникам ринку цінних паперів, 
резидентам та нерезидентам, а також емітентам при дематеріалізації цінних паперів – 
широкий спектр депозитарних послуг, серед яких особливо відзначимо: відкриття 
рахунків у цінних паперах, їх зберігання, знерухомлення, облік переходу права 
власності на цінні папери, сповіщення клієнта про корпоративні дії емітента, 
трансферт доходів по цінних паперах, інші. 

Якщо на початок 2011 року ліцензовану діяльність здійснювало 372 зберігача, то 
на кінець 2012 року їх кількість становила 384. На рис. 5 наведена шестирічна 
динаміка кількості рахунків власників цінних паперів – депонентів, що 
обслуговувалися зберігачами, та облікових операцій зберігачів. 

Кількість рахунків власників цінних паперів, що обслуговуються зберігачами на 
кінець 2012 року становила 5,10 млн. Найбільш динамічний приріст кількості 
рахунків відбувся у 2010-2011 роках, у 2008-2009 роках їх кількість змінювалася не 
суттєво (в межах 19 тис.). Протягом 2012 року зберігачами цінних паперів проведено 
6521,70 тис. облікових операцій. На початок 2013 року частка цінних паперів, 
випущених в документарній формі, що були знерухомлені та обліковувались на 
рахунках власників у зберігачів, становила 5,75% загальної кількості цінних паперів 
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на рахунках, відповідно без документарних інструментів - 94,25%. Отже, у 2012 році 
продовжила розвиток тенденція збільшення питомої ваги бездокументарних цінних 
паперів. 

 
Рис. 5. Кількість рахунків власників цінних паперів – депонентів, що 

обслуговувалися зберігачами, та облікових операцій зберігачів в Україні у 2007-2012 
роках 

 
Реєстратор є юридичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності, що 

отримав ліцензію НКЦПФР на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 
Реєстраторська діяльність передбачає виконання реєстратором таких функцій: 
формування системи реєстру за результатами розміщення випуску іменних цінних 
паперів або прийняття її від попереднього реєстроутримувача та ведення системи 
реєстру. Функції реєстроутримувача реалізовуються за допомогою системи реєстру, 
який складається з:  

- реєстру власників іменних цінних паперів; 
- емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб; 
- облікових регістрів з ведення реєстру; 
- документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи 

реєстру. 
Основні показники діяльності реєстраторів на фінансовому ринку України 

наведено в табл. 3. 
Дані табл. 3 свідчать про згортання реєстраторської діяльності в Україні. З 2007 

року по 2012 рік кількість реєстраторів скоротилася у 2,7 рази, а клієнтська база 
(емітенти на обслуговуванні), опрацьовувані емісії та кількість рахунків власників 
іменних цінних паперів зменшилися в 3,2 рази. 
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Таблиця 3 
Основні показники діяльності реєстраторів на фінансовому ринку України у 

2007-2012 роках 

Рік 

Кількість 
реєстраторів, що 

здійснювали 
діяльність 

протягом року 

Кількість 
емітентів, що 

обслуговувалися 
реєстраторами 

Кількість 
емісій, що 

обслуговували 
реєстратори 

Кількість 
рахунків 
власників 
іменних 

інструментів 
2007 368 17031 17519 12244761 
2008 379 17269 17866 11857157 
2009 365 16196 16726 11152727 
2010 306 12856 13193 8369301 
2011 194 6035 6218 4385871 
2012 134 5321 6366 3352187 

 
Основною причиною цих процесів є проведення дематеріалізації, тобто 

переведенням цінних паперів із документарної форми існування у бездокументарну, 
в першу чергу через виконання вимоги Закону України «Про акціонерні товариства». 

Висновки. Таким чином. до позитивних передумов інтенсивного розвитку 
фінансового ринку в Україні слід віднести те, що в цілому інфраструктура 
фінансового ринку за своєю технологічною оснащеністю істотно перевершує поточні 
потреби власне ринку акцій і облігацій, для обслуговування якого вона спочатку 
створювалася, і, знаходячись багато в чому на рівні світових стандартів, здатна 
обслуговувати всі сегменти фінансового ринку. Торгівельна, розрахункова та 
облікова системи інфраструктури вітчизняного фінансового ринку здатні до 
швидкого нарощування операційної здатності і володіють значним потенціалом 
розширення переліку послуг інвесторам, в першу чергу інституційним. При цьому 
технологічна необхідність прямої участі державних органів в здійсненні частини 
функцій інфраструктури фінансового ринку на даному етапі її розвитку відсутня. 
Елементи такої участі, що збереглися в окремих сегментах інфраструктури, в 
середньостроковій перспективі доцільно припинити. 

Головні проблеми, що залишаються невирішеними в інфраструктурі фінансового 
ринку, - це проблеми її архітектури, тобто осмисленого взаємозв’язку її елементів. 

_________________________ 
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Essence of infrastructure of financial market is found out in the article, classification 
of institutes of infrastructure of financial market is carried out. By an author certainly 
ductings of co-operation of the infrastructural systems and basic institutes of financial 
market. The matrix of intercommunications is built between the infrastructural systems and 
basic institutes of financial market in the binary system. Found out the features of 
functioning of institutes of infrastructure of financial market in Ukraine. 

Key words: infrastructure of financial market, institutes of infrastructure, point-of-sale 
system, registration system, calculation system. 

 



Ж. Гарбар 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 92

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
УКРАИНЫ 

Ж. Гарбар 

Киевский национальный торгово-экономический университет 
02156, г. Киев, ул. Киото, 19 

В статье выяснена сущность инфраструктуры финансового рынка, осуществлена 
классификация институтов инфраструктуры финансового рынка. Автором 
определены каналы взаимодействия инфраструктурных систем и основных 
институтов финансового рынка. Построена матрица взаимосвязей между 
инфраструктурными системами и основными институтами финансового рынка в 
двоичной системе. Обнаружены особенности функционирования институтов 
инфраструктуры финансового рынка в Украине. 

Ключевые слова: инфраструктура финансового рынка, институты 
инфраструктуры, торговая система, учетная система, расчетная система. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії  14.11.2013, 
прийнята до друку 02.12.2013 



ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50. С. 93-99 
 Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2013. Issue 50. P. 93-99 

© Н. Гарматій, 2013 

УДК 371:004 

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА БАЗІ 
НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ 

Н. Гарматій  

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001 м.Тернопіль вул.Руська 56 

 В статті досліджено можливість застосування сучасних економіко-
математичних методів у складних соціально-економічних процесах, де 
до уваги беруться не лише кількісні параметри, а значну увагу 
приділяється якісним параметрам.  Застосовуючи теорію нечітких 
множин визначено кількісні та якісні чинники, які на вибір робочого 
місця з множини можливих, які найкраще корелюють з потребами 
респондентів.. 
Ключові слова:  переважання суб’єктів соціально-економічних систем, 
нечіткі множини, база знань, терм-множини, апроксимація 
залежностей. 

Ефективне функціонування економічних систем на сучасному етапі розвитку 
міжнародного співробітництва вимагає використання найбільш перспективних 
методів та напрямів дослідження в області моделювання складних систем, до яких 
належать насамперед процеси у соціально-економічних системах. Останнім часом 
одним з основних напрямів прикладних досліджень у цій галузі є нечітке 
моделювання.  

 Під час розв’язування задач ринкової економіки з метою визначення 
ефективних управлінських рішень щодо об’єкта управління респонденти керуються 
власною системою переважань. Тобто якщо навіть по результатах кількісних та 
статистичних досліджень про об’єкт чи систему респонденти приймають рішення, до 
деякої міри це рішення буде суб’єктивним, оскільки управлінці  мають певну систему 
переважань, на основі якої відбувається  вибір рішення задачі, навіть якщо керування 
системою власних переважань не завжди чітко усвідомлюється. Іноді система 
переважань тільки формується у процесі дослідження конкретної задачі. 

Загалом система переважань  та інформація про неї під час дослідження задачі 
уточнюється або змінюється з надходженням додаткових зведень про властивості 
задачі. Тому важливо мати засоби, аби належно формалізувати переважання 
респондента або експерта або принаймні  апроксимувати їх. 

Нехай маємо  об’єктів економічної чи соціально-економічної системи

 і нехай - вектор відносних ваг цінностей цих об’єктів, при  

                                                                                                     (1) 
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Побудова ваг переважань суб’єкта економічної або соціально - економічної 
системи на базі нечітких множин  може здійснюватись зокрема методом Сааті та 
Мамдані, програмну реалізацію яких можливо здійснювати в програмному 

середовищі Matlab, модулі Fazzylogic. 

У сучасних  тенденціях розвитку економіко-соціальних процесів загалом та на 
ринку праці в тому числі колишні чіткі мотивації при виборі місця роботи, коли 
людина була в переважній більшості штатним працівником, та була соціально 
захищена з  чітко визначеним заробітком, місцем роботи з додержанням охорони 
праці та безпеки та гарантованим пенсійним забезпеченням  суттєво змінилися. Тому 
коли людина вибирає місце роботи, то керується системою своїх переважань, яку 
можливо продемонструвати використовуючи нечітку логіку. 

Нехай людині необхідно зупинити свій вибір на одному із запропонованих місць 
роботи А,Б,С. Ми пропонуємо оцінювати переваги робочого місця для респондентів 
за такими ознаками: 

матеріальні вигоди(м.в.) 

колектив(к) 
(р.с) 

можливість росту(м.р.) 

місцеположення(м.п.) 

соціальний пакет підприємства(с.п.п.) 
Загальна функція переваг у виборі робочого місця набуде вигляду: 

)                                                            (2) 
де R- вихідна зміна(інтегральний показник) оцінювання переваги вибору 

робочого місця респондентом, - класи вхідних змінних, при чому кожна 
вхідна зміна може мати множину термів для оцінювання, . 

Потужності всіх множин, тобто кількості термів, які використовують для 
оцінювання лінгвістичних змінних, можуть бути різними. 

Користуючись поняттям універсальної множини і функції належності, кожен із 
термів можна представити у вигляді нечіткої множини: 

,                                                                                 (3) 

Універсальна множина для наших вхідних термів ,буде мати п’ять рівнів, 
діапазон від 0 до 100%, тоді: 

 низький (Н 0-25%); 
 вище середнього(ВС 26-45%); 
 середній(С46-60%); 
 вище середнього(ВС 61-80%); 
 та високий(В 81-100%); 
Крім того для ознак пропонованої нами моделі встановлюємо коефіцієнти 

важливості(1-5), тоді за методикою Сааті попарного порівняння ознак одна з одною 
за важливістю буде мати  такий матричний вигляд: 
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Після цього попарно порівнюємо за важливістю місць роботи А,В,С, згідно з 
кожною ознакою окремо за таким же матричним методом. Місце роботи, яке буде 
мати більшу вагу, вважатиметься кращим, тобто розподіл ваг місць роботи для 
заданої ознаки буде розглядатись як функція мети, що відповідає цій ознаці. 

Використання методу Мамдані, застосовується для визначення кінцевого 
інтегрального показника, при вказаних вхідних та вихідних параметрах та діапазонах 
визначенням центру ваг кожної ознаки , для спрощення математичних розрахунків 
доцільно застосовувати програмне середовище Matlab, модуль Fazzylogic. При 
введенні вхідних параметрів, та побудові функцій належності для кожної вхідної та 
вихідної змінної, для оптимального вибору місця роботи  респондента всі 
розрахункові дані будуть у зручному інтерфейсному режимі виведені у програмному 
вікні. 

Графічно відобразити структуру впливу чинників γ на параметр R, що відповідає 
співвідношенням можна таким чином (рис. 1). 

У моделі переваг у виборі робочого місця використовуються параметри у 

якісному та кількісному вимірі. будемо визначати в таких діапазонах: 1γ  - 

високий(від 80% до 100%); 2γ  - вище за середній (від 60% до 80%); 3γ - середній 

(від 40% до 60%); 4γ  - нижче за середній (від 20% до 40%); 5γ  - низький (від 0%до 

20%). Вказані параметри 51,...,γγ  будемо називати рівнями переваг робочого 

місця, а результатом модельних експериментів буде відсоткова зміна (від 0% 
до100%). 

Нечіткі множини у спеціальній літературі задають як пару { })(, xXxA Aµ∈= , 

де )(xAµ  – функція, що визначає ступінь належності х до A . Формально, функція 

належності є відображенням: ]1,0[:)( XxAµ , де Х називається носієм нечіткої 

множини та за умови 1)(sup =xAµ  – відповідна нечітка множина називається 

нормальною. Також у теорії нечітких множин часто використовують метод опису 
нечітких множин за допомогою α-рівневих множин, які є підмножинами базової 
множини Х та описуються так: { }axxaA A ≥−= )(][ µ  для всіх значень α∈[0,1]. 

Функція належності, у загальному випадку, є формалізованим описом ступеня 
присутньої нечіткості на деякій множині, яка, у свою чергу, являє собою носій 
нечіткої величини. 
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Рис. 1. Структура моделі вибору місця роботи респондентом з множини 

запропонованих  
 
Математичне моделювання з використанням засад нечіткої логіки потребує 

здійснити вибір методу побудови функцій належності (ФН), які забезпечать 
формалізацію нечітких термів. Теорія нечітких множин дає можливість 
використовувати різні методи побудови функцій належності. Тому доцільно виділити 
ряд критеріїв, що допомогли б вирішити питання побудови функцій належності. 
Конкретний вид функцій належності визначається на основі різних додаткових 
припущень про властивості цих функцій (симетричність, монотонність, 
неперервність першої похідної тощо) з урахуванням специфіки наявної 
невизначеності та реальної ситуації. Зокрема, нечіткі числа з трикутною функцією 
належності µ(t) називаються трикутними нечіткими числами і позначаються 

),,( maxmin tttt c= , де cttt max,min, – відповідно мінімальне, максимальне значення і 

деяка оцінка центрального значення (математичного сподівання, моди, медіани 
тощо) окремого параметра та мають функцію належності: 
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                                                           (4) 

Нечіткі числа з трапецієподібною функцією належності µ(t) окремого параметра, 
де a,c,d,t – відповідно вершини трапеції, мають такий математичний запис функції 
належності: 
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Крім трапецієвидної форми, є ще квазіподібна ФН, яка також може 
застосовуватись при будь-якій кількості термів і використовується у системах з 
налагодженням через навчальну вибірку. Кусково-лінійна апроксимація, як правило, 
найбільш точно описує реальну функцію належності, побудовану на статистичних 
показниках, але вона не дозволяє проводити налагодження. Успішно її можна 
використати у випадку, коли залучається велика кількість експертів і є максимально 
точна початкова інформація про лінгвістичні терми. 

В нашій роботі при побудові функцій належності ми застосуємо трапецієвидну 
форму представлення ФН, оскільки представлення як вхідних даних, так і вихідних 
змінних є в певних діапазонах чисел, фрагмент представлення показника γ
представлено на рис.2 

 
Рис.2 Функція належності показника γ  трапецевидної форми  

Для реалізації запропонованої моделі в програмному середовищі потрібно 
створити базу знань моделі переваг у виборі робочого місця. 

 База знань представлена у вигляді висловлювань типу «якщо-то». Правила, що 
мають однаковий вихідний параметр, між собою поєднуються у рівняння висловом 
«або». Лінгвістичне висловлення формується у бази знань моделі  ефективності 
вибору робочого місця таким чином. 

Для реалізації чіткого логічного висновку необхідно здійснювати перехід від 
висловлювань до нечітких логічних рівнянь. Ці рівняння отримують через заміну 

значень xij
 на значення їх функцій належності µ

xij
 ( xi

) параметра xi ∈ xi
,

xi  нечіткому терму xij
 «або» нечітко-логічним операціям «.», «∨ ». Вага правил 
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враховується через добуток нечіткого виразу, який відповідає кожному рядку бази і 

відповідного значення ваги ω1
. 

Так, лінгвістичним висловлюванням бази знань відповідають такі нечіткі логічні 
рівняння:  

µγ1(y1,y2,y3… 6y )=ω 
1 [µ

в (y1) ·µв(y2) · µв(y3) · µв(y4) · µв(y5) · µв(y6) ] v  

ω2 [µ
вс(y1) · µв(y2) · µв (y3) ·µв (y4) · µв (y5) · µв (y6)] v 

ω3 [µ
вс(y1) · µвс(y2) · µв(y3) · µв(y4) · µв(y5) · µв(y6) ]  

µγ2 (y1,y2,y3… 6y )= ω4 [µ
в(y1) ·µвс(y2) ·µв(y3) ·µв(y4) ·µвс(y5) ·µвс(y6) ] v 

ω5 [µ
вс(y1) ·µв(y2) ·µв(y3) ·µв(y4) ·µвс(y5) ·µвс(y6) ] v 

ω6  [µ
в(y1) ·µвс(y2) ·µвс(y3) ·µвс(y4) ·µвс(y5) ·µвс(y6) ]  

µγ3 (y1,y2,y3… 6y )= ω7 [µ
с(y1) ·µвс(y2) ·µс(y3) ·µс(y4) ·µвс(y5) ·µс(y6) ] v 

ω8 [µ
вс(y1) ·µвс(y2) ·µс(y3) ·µс(y4) ·µс(y5) ·µвс(y6) ] v 

ω9 [µ
с(y1) ·µс(y2) ·µс(y3) ·µв(y4) ·µс(y5) ·µс(y6) ]  

µγ4 (y1,y2,y3… 6y )= ω10 [µ
нс(y1) ·µнс(y2) ·µс(y3) ·µс(y4) ·µс(y5) ·µнс(y6) ] v 

ω11 [µ
с(y1) ·µнс(y2) ·µ(c)(y3) ·µнс(y4) ·µнс(y5) ·µнс(y6) ] v 

ω12 [µ
с(y1) ·µнс(y2) ·µс(y3) ·µнс(y4) ·µнс(y5) ·µнс(y6) ]  

µγ5 (y1,y2,y3…y6)= ω13 [µ
н(y1) ·µс(y2) ·µс(y3) ·µнс(y4) ·µнс(y5) ·µн(y6) ] v 

ω14 [µ
нс(y1) ·µнс(y2) ·µн(y3) ·µнс(y4) ·µнс(y5) ·µн(y6)] v 

ω15 [µ
н(y1) ·µ(н)(y2) ·µн(y3) ·µн(y4) ·µн(y5) ·µн(y6) ]  

Реалізація моделі вхідних параметрів 1γ 2γ 3γ  у програмному середовищі 

Matlab, модуль Мамдані представлено на рис 3. 
 

 
 Рис.3 Фрагмент реалізації моделі  переваг у виборі робочого місця, 

реалізованому у програмному середовищі Matlab, метод Мамдані. 
 
Запропонована методика може бути використана у сучасних центрах зайнятості 

та кадрових агенціях. 
_________________________ 
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DESIGN OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES ON BASE OF FUZZY LOGIC 
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In the article investigational possibility of application of modern ekonomiko 
mathematical methods in difficult socio-economic processes, where into account 
quantitative parameters undertake not only, and considerable attention spared high-quality 
parameters.  Applying the theory of unclear plurals quantitative and high-quality factors, 
which at choice workplace from the plural of possible which better in all correlate with the 
necessities of respondentiv, are certain. 
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МАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В МОДЕЛЮВАННІ 
ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Л. Гац 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м.Тернопіль, вул.Руська,56 

У статті розглянуто систему оцінки ділової активності підприємства 
та запропоновано факторну модель з використанням матеріальних 
мотивацій трудових ресурсів. 
Ключові слова: мотивація, ділова активність, продуктивність праці, 
трудомісткість витрат, факторна оцінка 

Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємств спрямована на 
отримання доходу у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах є ефективною, 
якщо в процесі об’єднання  виробничих ресурсів, створені матеріальні блага 
забезпечують, з одного боку, господарюючому суб’єкту -  прибуток, а з іншого, 
формування доходів власникам, найманим працівникам і державі в цілому. 

Невизначеність та нестабільність ринкового середовища функціонування 
вітчизняних підприємств, зокрема сільськогосподарського машинобудування, 
зумовлюють актуалізацію проблеми ефективного управління по використанню 
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, для яких, на сьогодні по рівню 
забезпеченості є характерним обмеження у їх наявності. 

Умовою успішного управління ресурсами підприємства є аналіз ефективності їх 
формування та використання. Існуючий механізм такої оцінки характеризується 
цілою низкою показників, що відображають означений процес і констатують кінцеві 
результати діяльності підприємства. В літературних джерелах, існуючі методики, 
розглядають систему показників по кожному ресурсу відокремлено, хоча 
ефективність діяльності підприємства залежить від взаємозв’язку усіх факторів 
виробництва в цілому.  

Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня ділової активності 
підприємства на основі комплексного факторного показника, розширить спектр 
кількісних параметрів в механізмі прийняття управлінських рішень розвитку 
діяльності та забезпечення ефективності його функціонування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам активізації діяльності 
підприємств та ролі мотивацій трудових ресурсі у даному контексті присвячено 
багато наукових праць, як минулого так і сучасності. Зокрема, вагомий внесок у 
дослідження означених питань внесли праці учених: Г.С. Атаманчук, М.П. 
Войнаренко, О.А. Докучаєв, Т.О. Єгоркіна, А.М. Колот, Л.А. Костирко, Д.М. Прусс, 
М.Р. Тимощук, О.А. Харун та інші. 

Метою дослідження є удосконалення методичного підходу до оцінки рівня 
ділової активності підприємств машинобудування з врахуванням мотивацій трудових 
ресурсів. 
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Основні результати дослідження. Система інформаційного забезпечення 
оперативного управління результативністю діяльності підприємства передбачає 
використання загальноприйнятих показників , які  узагальнено можна представити:  

= за показником рівня доходності майна підприємства = 

КДА=
Чистий	дохідВартість	майна	�валюта	балансу�,       (1) 

= за абсолютними та відносними показниками ефективності використання 
ресурсів: матеріальних; трудових; фінансових = 

Оскільки кінцева результативність діяльності підприємства залежить від 
багатьох факторів, доцільним в системі оцінювання є використання трансформованої 
факторної моделі. Однак існуюча методика обчислення встановлює залежність 
ділової активності за потенціалом фінансово-економічної стійкості, а саме:  

КДА=КОК ×КП×КФР*КФН ,        (2) 

де КОК – оборотність поточних активів; 
КП – поточної ліквідності; 
КФР – фінансового ризику; 
КФН – фінансової незалежності 
Важливим аспектом механізму регулювання результативної діяльності 

підприємства є поєднання кількісних параметрів ефективності використовуваних 
ресурсів у факторній комплексній оцінці. 

Формалізація опису трансформованої факторної моделі може бути представлена 
показниками: 

х1 – продуктивність праці за рівнем оплати праці (КДЗП ); 
х2 – продуктивності праці середньооблікового працівника (КПП); 
х3 – фондовіддача (КОЗВ); 
х4 – оборотність оборотних активів (КООК); 
х5 – фондомісткість (КОЗМ); 
х6 – трудомісткість доходу (КТД);  
х7 – поточна ліквідність (КП); 
х8 – фінансовий ризик (КФР); 
х9 – фінансова незалежність (КФН) 
х10 – трудомісткість витрат (КЗПВ) 
Значення узагальнюючого показника ділової активності за трансформованою 

моделлю може бути визначена: КДА� �	КДЗП� " КПП� " КОЗВ� " КООК� " КОЗМ� " КТД� " КП� " КФР� " КФН� " КЗПВ� , (3) 

де n – період оцінки 
Оскільки кожен з означених рівнів ефективності використання ресурсів 

характеризується певною сукупність складових елементів, доцільно в обчисленнях їх 
об’єднати в узагальнюючі показники складових ділової активності: 

Рівень ефективності використання трудових ресурсів - КЕТР� �	КДЗП� 	" 	КПП� �	х1� 	" 	+2� ,      (4) 

Рівень матеріальної мотивації трудових ресурсів –  КМТР� �	КЗПВ� �	х10�,        (5) 
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Рівень ефективності використання матеріальних ресурсів –  КЕВР� �	КФЗМ� 	" 	КООК� �		 х3� 	" 	х4�,		 	 	 	 	 �6�	
Рівень завантаженості ресурсів – КЗВР� �	КОЗМ� 	" 	КТД� �	х5� 	" 	х6� ,      (7) 

Рівень ефективності фінансових ресурсів –  КЕФР� �	КП� 	" 	КФР� 	" 	КФН� �	+7� 	" 	+8� 	" 	+9�,     (8) 

Використання індексів складових елементів у вказаній моделі враховуватиме 
тенденцію змін і дозволить оцінити рівень ділової активності: 

КДАn = КЕТРn*КМТРn*КЕВРn*КЗВРn*КЕФРn ,    (9) 67� � �6КЕТР� , 6КМТР� , 6КЕВР� , 6КЗВР� , 6КЕФР� � 
Розрахунок інтегрального показника ділової активності за показниками 

елементів мотивацій трудових ресурсів: 

ІКДА �	 96КЕТР� " 6КМТР� " 6КЕВР� " 6КЗВР� " 6КЕФР�:  ,   (10) 

Висновки: Запропонована методика факторної оцінки ділової активності 
підприємства з врахуванням ефективності та рівня матеріальних мотивацій трудових 
ресурсів дозволить діагностувати стан результативності управління розвитком 
суб’єкта господарювання. 

_________________________ 
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Дана стаття присвячена аналізу формування тематики робіт для 
винахідників і раціоналізаторів виробничих підприємств. На основі 
вивчення фактичного матеріалу з практики тематичного планування 
творчої діяльності виробничого колективу, авторами намічено шляхи 
та запропоновано ряд заходів, спрямованих на підвищення її 
ефективності. 
Ключові слова: нематеріальні об’єкти, інновації, науково-технічна 
творчість, винахідництво, раціоналізація, планування, інтелектуальна 
власність. 

Відмінною рисою вітчизняної економіки завжди був традиційний пріоритет 
матеріальної сфери, при недостатньому врахуванні інтелектуальних активів, в той же 
час, як у країнах з розвинутою економікою цьому питанню надавалось першочергове 
значення. 

Їх досвід засвідчує, що крім матеріальних активів існують їх інші види, що не 
мають такої класичної ознаки як речова субстанція, але відіграють важливу роль в 
процесі нагромадження прибутку. Сукупність нематеріальних об’єктів вважається 
інтелектуальною власністю, серед складових якої найважливішою для підприємств є 
промислова власність, особливо її інноваційно-активна частина, – винаходи та 
раціоналізаторські пропозиції. 

На відміну від інших, останні вказані об’єкти традиційно обліковуються і на 
підприємствах, ними управляє окремий функціональний підрозділ – бюро 
раціоналізації та винахідництва (БРІВ), або окремо призначений відповідальний 
спеціаліст. Це обумовлено тим, що винахідництво і раціоналізація, як головні 
складові науково-технічної творчості, є основним внутрішньовиробничим джерелом 
інноваційної діяльності підприємства, ефективність якої іноді перевершує результат 
впровадження нової техніки при відносно незначних затратах. Тому питання 
спрямування науково-технічної творчості трудового колективу на вирішення 
невідкланих виробничих задач є актуальними і в умовах ринкових відносин 
потребують додаткових досліджень. 

Аналіз економічної літератури з проблем інтелектуальної діяльності свідчить 
про підвищений інтерес науковців до дослідження питань розвитку та використання 
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нематеріальних інноваційно-активних об’єктів – винаходів та раціоналізаторських 
пропозицій. 

В наукових працях таких відомих вчених, як Белов В.В., Підопригора О.А., 
Прахов Б.Г. [1-3] важливе місце відводиться питанням, пов’язаним з 
характеристикою інтелектуальної власності, її правовими засадами та проблемам 
охорони, обліку нових видів майна тощо.  

В наукових працях  Святоцького О.Д., Андрощука Г.А., Крайнєва П.П., [4-6] 
аналізується прогнозування інноваційної політики, правовий зміст промислової 
власності  як складової нематеріальних об’єктів, системи регулювання і управління 
творчою діяльністю на підприємствах та проводиться вартісна їх оцінка. 

Особливої уваги заслуговують наукові праці Бакастова В.Н. [7]  в яких автор  
велику увагу приділяє різним видам планування науково-технічної творчості, 
зокрема тематичному плануванню робіт для винахідників і раціоналізаторів. 
Пропоновані автором заходи і методика тематичного планування науково-технічної 
творчості свого часу були ефективними в умовах командно-адміністративного 
управління економікою, але не підходять до нових умов господарювання. 

Метою даної статті є проведення аналізу тематичного планування творчих робіт 
для винахідників і раціоналізаторів та пошук шляхів підвищення його ефективності. 

Проведення даного дослідження показано, що на розглянутих промислових 
підприємствах машинобудівної, харчової та легкої промисловості в Тернопільській 
області система централізованого складання тематичних планів робіт для 
винахідників і раціоналізаторів (темників) вважається домінуючою. Вона ґрунтується 
на суб’єктивному підході до тематичного планування, в основу якого закладено збір 
тематики назрілих (невирішених) виробничих питань („вузьких місць”). починаючи з 
окремих робочих місць або бригад і завершуючи функціональними відділами та 
службами. Зібрані таким чином теми робіт рекомендуються для включення у 
зведений загальнозаводський план робіт для винахідників і раціоналізаторів. 

Їх аналіз за період  2000-2010 рр. засвідчує, що система вибраних показників. а 
також методика складання, вдосконалюються повільно. Протягом згаданого періоду 
домінувало довільне групування запропонованих заходів (тематики робіт), часті 
зміни напрямків пошуку протягом року, відсутність зв’язку поточних темників з 
перспективою розвитку виробництва. Наприклад, із двадцяти піддослідних 
підприємств згаданих вище галузей промисловості на семи компоновка тематичних 
планів робіт для винахідників раціоналізаторів виконана у вигляді простого переліку 
тем „вузьких місць” без обґрунтування  за видами робіт або цехами, тобто без 
конкретного визначення напрямку пошуку і економічного аналізу. 

Вивчення  наявної практики складання темників показано, що при 
суб’єктивному підході до планування неможливо створити високоефективні 
конкретні програми  творчих робіт. 

Тривале формування тематичних планів  знижує їх актуальність і оперативність 
прийняття обґрунтованих рішень, спрямованих на ліквідацію „вузьких місць”, не 
забезпечує можливості багатоваріантних рішень та вибору оптимального з них. До 
того ж при наявній практиці не приділяється уваги перспективі розвитку 
виробництва, не враховуються фактори та базові показники для визначення та 
планування обсягів і структури виробничої програми. 

Результати порівняльного аналізу згаданих темників робіт крупних підприємств 
машинобудівної, легкої та харчової  галузей промисловості також показали, що через 
різні організаційні та конструкторсько-технологічні причини в них упущено ступінь 
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завантаження та інтенсивність використання технологічного устаткування і 
спряженість робіт між окремими ланками виробництва. 

Суттєвим недоліком наявної практики тематичного планування інноваційних 
робіт вважається обмежене коло запланованих заходів, що  унеможливлює 
пов’язувати результати науково-технічної творчості з планом по  праці, фінансовим 
планом, планом соціального  розвитку тощо. 

Окремі підприємства, відхиляючись від офіційно визнаних  форм тематичного 
плану, використовують навіть довільне трактування його назви. Так, на Бучацькому і 
Кременецькому цукрових заводах їх називають  списками  „вузьких місць” та 
використовують самодіяльну структуру і показники, що не відповідають  типовим 
формам. 

Дослідженням встановлено, що керівні функціональні підрозділи підприємств, 
наприклад, БРІВ,  часто доводять структурним підрозділам підприємств лише один  
показник з винахідництва і раціоналізації, - загальну суму річного економічного 
ефекту. Отже, завдання винахідницької та раціоналізаторської діяльності вважається 
виконаним , якщо досягнуто  запланований обсяг річного економічного ефекту, 
незважаючи на невиконання більшості пунктів темника. 

Аналізом встановлено, що в заводських  темниках домінує різноманітність  назв 
кінцевих  економічних  показників винахідницької діяльності. Наприклад, основний 
показник – річний економічний ефект часто трактується, як: 

- умовно-річна економія; 
- чиста економія; 
- економія; 
- абсолютна економія; 
- економія протягом дії пропозиції; 
- фактична річна економія; 
- умовний економічний ефект; 
- економічний ефект; 
- очікувана ефективність та ін. 
Наявність такої кількості найменувань одного і того ж показника утруднює 

проведення обліку та складання статистичної звітності, обумовлює неточність 
виконання економічних розрахунків через використання різних розрахункових 
періодів та формул. 

Більше того, в багатьох темниках робіт для винахідників і раціоналізаторів 
взагалі відсутні  економічні показники, що явно затрудняє управління використанням 
згаданих інноваційно- активних нематеріальних об’єктів. 

Це пояснюється певними причинами (обставинами). По-перше, в економічній 
науці не вирішено до кінця питання, які показники найповніше характеризують 
ефективність  інноваційної роботи на підприємстві. По-друге, їх планування штучно 
затруднено, оскільки любий показник (включаючи річний економічний ефект) не 
пов'язаний з госпрозрахунковою діяльністю. І, на кінець, по-третє, статистична 
звітність та дані оперативного обліку інновацій не забезпечують зв’язку результатів 
інтелектуальної діяльності з основними техніко-економічними показниками  
виробничої діяльності. 

Значним недоліком наявних  темників є також самовільне групування тематики 
робіт, їх несумісність із загальновизнаними  (типовими) формами планів  робіт для 
винахідників і раціоналізаторів. 
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Приведені авторами дослідження показали, що розробці темників робіт для 
новаторів виробництва не завжди передує аналіз економічних результатів роботи 
підприємства за попередній період. Виявлені, в результаті такого аналізу,  резерви 
повинні відображатися в складанні згаданих планів і стати важливим підґрунтям  для 
включення в тематичні плани  робіт відповідним виробничим підрозділам. 

Відсутність органічного поєднання тематичних планів робіт для винахідників і 
раціоналізаторів з планами технічного розвитку і вдосконалення організації 
виробництва не може забезпечити високу ефективність наявної практики  планування 
та управління розвитком науково-технічної творчості на підприємствах. 

В результаті виконання даного  дослідження виявлено особливо низький рівень 
економічного обґрунтування тематики робіт для винахідників, спрямованих на 
вдосконалення конструкцій виробів і складу матеріалів та підвищенні їх якості. 

Низький рівень тематичного планування інноваційних робіт при наявній 
практиці його виконання обумовлений також відсутністю співставлення виробничих 
потужностей окремих виробничих цехів  (або дільниць) та виявлення при цьому 
диспропорцій, що характеризують,   на скільки  звужуються можливості виробництва 
в плановому періоді та перспективі. 

При аналізі рівня тематичного планування встановлено випадки непов’язки 
запропонованої  для розробки тематики з можливостями її фінансування, виділенням 
необхідних коштів на устаткування, апаратуру і матеріали. 

Недостатнє інформаційне забезпечення тематичного планування призводить до 
того, що для вирішення пропонуються виробничі задачі. що давно розроблені 
спорідненими підприємствами  (чи іншими організаціями) і на які можна придбати 
ліцензії. 

Тематичне планування, як найбільше вираження планового управління 
розвитком науково-технічної творчості, повинно стати основним стержнем всієї 
винахідницької діяльності виробничого колективу. Важливою характеристикою його 
рівня можуть служити не тільки абсолютні величини (як згадана раніше кількість 
впроваджених із тематичного плану пропозицій), але і показники, що визначають 
якісний бік технічної творчості. Для цього можуть бути використані відносні 
величини як коефіцієнт корисності, коефіцієнт використання пропозицій та питома 
ефективність технічних новинок тощо. 

_________________________ 
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The given article is devoted to the analysis of the formation of works for inventors and 
innovators of interprises. By studying the actual practice of thematic material planing of 
production team creative activity the autors outlined the ways and offerred a series of 
measures to improve its effectiveness. 
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Данная статья посвящена анализу формирования тематики работ для 
изобретателей и рационализаторов производственных предприятий. На основе 
изучения фактического материала из практики тематического планирования 
творческой деятельности производственного коллектива, авторами намечены пути и 
предложено ряд мер, направленных на повышение ее эффективности. 
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ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВРАХУВАННЯМ 
РИЗИКУ 

С. Гринчуцька 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56 

У статті проаналізовано підходи до визначення діагностики, розкрито 
механізм діагностики підприємства з урахуванням ризику, визначено 
проблеми інформаційного забезпечення діагностики ризику. 
Ключові слова: діагностика, механізм діагностики діяльності підпри-
мства, інформаційне забезпечення діагностики ризику. 

Ефективне функціонування суб’єкта господарювання у ринковому середовищі 
вимагає економічно обґрунтованого підходу до планування своєї діяльності, визна-
ення фінансової та виробничої стратегії, аналізу та оцінки отриманих результатів. 
Розпізнавання, визначення характеру, ознак та виявлення причин відхилень результа-
тів від намічених здійснюється за допомогою діагностики. Існує завдання виявлення 
за допомогою діагностики можливого погіршення справ (ситуація ризику) та пошуку 
резервів зростання ефективності на якомога ранній стадії, що в свою чергу, дозво-
лить підприємству належним чином реагувати на зміни як у зовнішньому, так і 
внутрішньому середовищі.  

Аналіз публікацій з питань економічної діагностики свідчить, що вимоги до 
змісту процесу діагностики, переліку об'єктів дослідження, методологічних основ 
проведення та узагальнення отриманих результатів діагностичних досліджень 
перебувають у стадії формування і неоднозначно трактуються фахівцями.  

Розробка основних засад економічної діагностики здійснювалась І.О. Бланком, 
В.О. Василенком, Л.О. Лігоненко, Н.М. Євдокимовою, Г.О. Швиданенко та іншими 
науковцями. 

Окремі питання економічної діагностики в процесі управління діяльністю 
підприємства розглядалися в працях зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: 
Герасимчука В. Г., Ковальова В.В., Мниха Є.В., Олексюк О.І., Соколовської З.М., 
Шеремета А.Д. та інших. Вагомий внесок у дослідження аспектів управління 
підприємствами в умовах невизначеності та ризику внесли праці Балабанова І. Т. , 
Вітлінського В.В., Гранатурова В. М., Лук’янової В. В., Найта Ф., Швеця А.І.. 
Штефанича Д.А. та інших. 

Діагностика не є чимось новим в розвитку економіки вітчизняних підприємств. 
Економічна діагностика повинна виступати як процедура, від якої залежать подальші 
дії суб’єкта господарювання. Достовірна оцінка стану функціонування суб’єкта 
економічного процесу дозволить розробити комплекс профілактичних заходів, 
рекомендацій і процедур, спрямованих на поліпшення стану або попередити на-
стання ризикованих ситуацій і подій. 
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На сьогодні в економічній літературі існують різні підходи до визначення 
діагностики. Деякі автори розглядають діагностику як складову економічного ана-
лізу, яка дозволяє виявити причини неефективної діяльності, покращити рівень всієї 
економічної роботи та підвищити ефективність виробництва за результатами 
економічного аналізу. [1]  

Деякі із авторів ототожнюють діагностику з економічним або фінансовим аналі-
зом. Зокрема Г. Швиданенко та О. Олексик стверджують, що оскільки система 
діагностики базується на використанні алгоритмів, технологій, методів і показників 
економічного аналізу, то економічна діагностика та економічний аналіз є тотожними 
поняттями [2].  

Схожий підхід запропоновано А. Воронковою [3]. Стверджуючи що задачі, які 
вирішує діагностика (встановлення й вивчення ознак, оцінка стану організаційної 
системи та виявлення проблем ефективного функціонування і розвитку організації, 
формування шляхів її вирішення) є набагато ширшими ніж аналіз, автор ототожнює 
діагностику з аналізом виробничої (управлінської) діяльності.  

Найбільш виваженим, на нашу думку, є розгляд діагностики з позицій системного 
підходу. Зокрема, А. Вартанов, вказує, що "на відміну від економічного аналізу, який на-
равений на вивчення динаміки економічних показників, діагностика дозволяє виявляти 
структуру зв’язків між цими показниками, щільність та динаміку цих зв’язків" [4].  

Застосування діагностичних процедур дозволяє на основі всестороннього дослі-
дження діяльності підприємства оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і 
стратегічних рішень, але й визначати можливі перспективи його розвитку. Вдоскона-
лення економічного аналізу сьогодні все більше здійснюється в напрямку застосування 
діагностичних процедур і підходів.  

Невизначеність ринкового середовища заставляє виділяти окремі напрями діагнос-
тики в діяльності суб’єктів господарювання, оцінювати ймовірності настання певних 
подій. Звичними на сьогодні є діагностика фінансового стану господарюючого суб’єкта, 
діагностика кризи розвитку підприємства. Зростає кількість суб’єктів господарювання, 
готових діагностувати ризики. Для контролю ситуації підприємству необхідно мати 
систему діагностики, яка б, як мінімум, попереджала про виникнення ризикової ситуації, 
як максимум, унеможливлювала її виникнення, а оптимально - допомагала уникнути її. 

 Механізм проведення діагностичного дослідження на рівні підприємства необхідно 
подавати як систему елементів, призначених для перетворення вихідної інформації про 
стан об’єкта управління на можливі рекомендації щодо зменшення негативних впливів 
на об’єкт та покращення його стану. 

 Запровадження системи діагностики ризиків на підприємстві дозволить перейти від 
кількісних характеристик показників до якісної ідентифікації стану об’єкту дослідження. 

 Механізм діагностики підприємства з врахуванням ризику описано в працях 
Лук’янової В.В. [5,6] Розкрити механізм діагностики запропоновано шляхом визначення 
завдань та аналізу дій на кожному з етапів. 

На першому (підготовчому) етапі у взаємодії з керівництвом підприємства фор-
мулюється мета проведення діагностики, визначається об'єкт діагностики, предмет 
дослідження.  

Другий етап передбачає визначення та обґрунтування системи показників та по-
будову математичної моделі. На етапі розробляється забезпечення процесу діагностики, 
що включає:  

- інформаційну (збір і систематизація вхідних даних про об’єкт дослідження і його 
окремі частини, визначення факторів ризику) процедуру; 
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- числювальну (перелік критеріальних показників, алгоритм їх обробки, моделі 
оптимізації) процедуру; 

- узаагальнюючу (комплексна оцінка результатів обчислення, моделі оптимізації 
значень показників). 

Третій етап передбачає виконання різних за ступенем складності аналітичних 
процедур для оцінки стану підприємства. Склад конкретних процедур визначається 
видом діагностованих ризиків, доступності та адекватності інформації про стан неви-
значеності, а також можливості передбачень та оцінки ймовірності настання. 

Четвертий етап передбачає кількісну та якісну ідентифікацію економічних і фі-
нансових ризиків на основі обраної системи показників. На етапі встановлюється діагноз 
стану об'єкта діагностики, наявність і склад ризиків, ступінь їх загрози для підприємства 
та визначаються причини їх виникнення. 

На п’ятому етапі формуються висновки суб’єкта управління щодо результатів 
діагностики, розробляються профілактичні заходи, рекомендації та процедури, приз-
начені для поліпшення стану системи чи попередження несприятливих ситуацій і подій.  

Запропонований механізм діагностики діяльності підприємств з врахуванням ризику 
сприятиме вирішенню проблем функціонування суб’єктів господарювання в 
нестабільному ринковому середовищі. 

Ефективність реалізації механізму діагностики визначається достовірністю ін-
формації про ситуацію ризику на підставі встановлених критеріїв якості інформації. 
Процес управління інформацією представляють у вигляді чотирьох послідовних етапів. 

На першому етапі даного процесу вивчається потреба в конкретній інформації, 
визначаються пріоритети інформаційних характеристик виявлених проблем, джерело і 
технологія отримання інформації, якість технічних засобів її вимірювання і контролю. 

Істотним чинником, що визначає збір інформації, є доступність до джерела отриання 
необхідних даних. Але доступне джерело може бути недостатньо інформативим, що 
призводить до постановки необ'єктивного діагнозу. Потреба в збільшенні обсягу інфор-
ації істотно зростає з ускладненням об’єкта дослідження. Зростання обсягу інформації 
окрім зменшення невизначеності про даний об’єкт, несе і негативні наслідки, пов'язані з 
втратою адекватності сприйняття інформації, утруднює аналіз і здорожує її обробку. 

На другому етапі визначається належність інформації до визначеної групи або класу 
за принципом схожості і однорідності, проводиться фільтрація - виключаються дані, що 
не відносяться до даної проблемної ситуації, формується комплексне уявлення про неї. 

На третьому етапі, виділяють найбільш перспективні інформаційні повідомення, 
здійснюють їх оцінку, при цьому визначають вихідні дані з підвищеною інформацій-
ністю. Для оцінки стану об’єкта, виявлення тенденцій і закономірностей його розвитку 
розраховують індекси і синтетичні показники. 

На четвертому етапі аналізується інформація на предмет її актуальності і мож-
ливості використання досягнень вітчизняної і зарубіжної науки управління в рішенні 
аналогічних проблем. Результатом завершальної стадії даного етапу є висновок про 
інформаційне представлення проблем ризику. 

На цьому етапі можливі інформаційні втрати причиною є неправильна інтерпретація 
отриманих даних, переоцінка значущості тих або інших факторів і неможливість 
узагальнення ряду даних, що містяться в різних джерелах інформації. 

Глибоке дослідження процесів діагностики ризику дозволило сформулювати типові 
проблеми інформаційного забезпечення ризику: 

- приховування інформації підприємством під приводом комерційної таємниці; 
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- недостатність фактичної інформації про результати функціонування різних го-
сподарських об'єктів на момент її складання;  

- недостатня кількість висококваліфікованих фахівців, здатних грамотно проана-
лізувати отриману інформацію; 

- недостатня ефективність комунікаційних каналів підприємства; 
- складність отримання достовірної аналітичної інформації і істотне запізнювання в 

часі статистичних даних макро- та мезорівня; 
- прагнення монополізувати інформацію на вищих рівнях управління. 
Проблема оцінювання результативності діяльності підприємницьких систем завжди 

була актуальною в економічній науці. Потреба її вирішення виникає на різних рівнях 
управління економікою – від власників приватного підприємства до керівників великих 
структур. Термін “результат” може розглядатись як наслідок зміни стану певного об’єкта, 
зумовлений здійсненням виробничо-комерційної операції. Якщо провести математичну 
анаогію, то результат – приріст деякої змінної або різниця між її попереднім і наступним 
знаеннями. Зрозуміло, що значення цього приросту може бути як додатнім, так і від’ємим 
або взагалі нульовим. Аналогічно й результат може бути як позитивним, коли зміни є 
корисними, так і негативним, коли зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає.  

_________________________ 
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Державний вищий навчальний заклад 
«Українська академія банківської справи Національного банку України»  

40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57 

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення поняття 
«cтрахова система», обгрунтовано можливість застосування 
принципів теорії життєздатних систем Стаффорда Біра при 
дослідженні страхової системи. Запропоновано концептуальні основи 
формування організаційної структури життєздатної страхової 
системи України. 
Ключові слова: страхова система, організаційна структура, модель 
життєздатної системи. 

Постановка проблеми. З моменту прийняття у 1996 році Закону України «Про 
страхування» розпочалося формування системи державного регулювання страхової 
діяльності в Україні. Її об’єктом є система соціально-економічних відносин з приводу 
організації захисту від ризиків і здійснення страхового бізнесу. Кризові явища на 
ринку фінансових послуг виявили недостатню ефективність державного регулювання 
страхової діяльності в Україні. Державні органи нагляду не змогли попередити 
кризові явища в страховому секторі економіки, а прийняті ними заходи щодо 
ліквідації негативних наслідків кризи не завжди були адекватні та своєчасні змінам, 
які відбувалися на ринку фінансових послуг. Тому актуальною є проблема 
формування такої організаційної структури страхової системи України, яка б змогла 
забезпечити максимальний рівень життєздатності в умовах динамічного ринкового 
середовища.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку страхування, 
зокрема дослідженням його інституціональних засад, забезпечення фінансової 
стійкості страхових компаній, державного нагляду за страховим ринком займаються 
провідні вчені у сфері фінансів. Серед зарубіжних учених відзначимо праці 
Т. Гварліані, Р. Клейнера, О. Лайкова, К. Пфайффера, Л. Рейтмана, Т. Федорової, 
Ф. Хенке, Д. Хемптона, В. Шахова, Р. Юлдашева. Вагомі дослідження в цій галузі 
зробили такі українські вчені, як: Л. Алексеєнко, В. Базилевич, О. Барановський, 
Н. Внукова, О. Гаманкова, Т. Говорушко, О. Заруба, О. Зубець, Л. Орланюк-
Малицька, С. Осадець, Т. Ротова, В. Фурман. Проблемам системного дослідження, 
розробці та моделюванню економічних систем присвячені праці таких науковців, як: 
О. Аверьянов, Г. Бейтсон , Л. Берталанфі, С. Бір, Б. Гайнес, В. Геєць, Р. Ешбі, 
Т. Клебанова, Ю. Лисенко, І. Прангішвілі, Л. Сергєєва, Г. Хакен. 
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Проте, незважаючи на широке коло питань, вирішення яких пропонується в 
наукових дослідженнях, проблема формування ефективної страхової системи 
України з позицій теорії життєздатних систем потребує подальшого поглибленого 
дослідження. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. В наукових дослідженнях 
недостатньо уваги приділяється проблемі вдосконалення існуючої структури 
страхової системи України. В цьому плані перспективним напрямком досліджень є 
застосування принципів побудови життєздатних систем, сформульованих С. Біром, 
для дослідження страхової системи України. Одна з основних особливостей 
життєздатних систем полягає в тому, що вони є адаптивними до змін середовища 
функціонування та дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень в 
умовах динамічного середовища. Життєздатна система організована таким чином, 
щоб задовольняти вимогам виживання в умовах дестабілізуючих впливів як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища шляхом самоорганізації [1]. 

 
Мета статті – дослідження існуючих підходів до визначення поняття «страхова 

система», розробка концептуальних засад формування структури життєздатної 
страхової системи України, зокрема – в контексті перетворення та зміни існуючої 
форми її організації з метою оптимізації страхової системи в цілому. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «система» є одним з ключових в 
багатьох галузях знань. Згідно визначення Р. Клейнера, система вважається 
економічною, якщо вона бере участь як у процесах виробництва та споживання, так і 
в актах розподілу та обміну економічними благами [2, c.7]. 

Розробка питань, пов’язаних з дослідженням і проектуванням систем різного 
роду, проводиться в рамках системного аналізу, теорії систем, синергетики, 
кібернетики тощо. З точки зору системно-структурного підходу система – це 
сукупність взаємопов’язаних елементів, які об’єднані єдністю мети і функціональною 
цілісністю, і при цьому властивість самої системи не зводиться до суми властивостей 
її елементів [3, c.13]. Визначення мети системи тісно пов’язане з критерієм 
ефективності функціонування системи. Мета системи включає визначення кінцевого 
стану системи разом із бажаними проміжними станами, які повинні мати місце в 
процесі досягнення поставленої мети [4, c.10]. Мета системи спричиняє появу 
взаємовідносин між елементами системи, які, в свою чергу, надають системі 
властивостей. Упорядкованість відношень між елементами визначає структуру 
системи. 

Кожна система має ключові параметри, від величини яких залежить існування 
системи. Гомеостазіс (саморегуляція) забезпечує підтримку значень цих параметрів в 
допустимому діапазоні в умовах збурень і таким чином підтримує існування системи. 
Виділяють системний гомеостазіс, що зберігає інтегративну властивість системи, та 
частковий гомеостазіс – в контексті певних компонентів системи [4]. Прикладом 
порушення системного гомеостазісу є зникнення певних структурних підрозділів 
організації. Прикладом зберігання системного гомеостазісу з порушенням часткового 
гомеостазісу є реформування окремих структурних підрозділів організації, 
реінжиніринг бізнес-процесів організації тощо. 

Слід відмітити, що проблематиці дослідження сутності поняття «страхова 
система» приділяється недостатньо уваги. В економічній літературі вкрай нечасто 
використовується термін «страхова система». Властивості страхової системи 
кількісно і якісно відрізняються від властивостей складових, які її формують, 
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оскільки страхова система не є механічним відтворенням у більших масштабах 
сутності та відносин її окремих елементів. Страхова система якісно інше, за суттю 
економічних відносин, утворення, яке характеризується певним чином організованою 
взаємодією сукупності страхових компаній та інших економічних суб’єктів, які 
спільно формують цілісну систему в економіці. Наведені в табл. 1 визначення 
поняття «страхова система» обгрунтовують правомірність розгляду страхової 
системи як системи організаційного управління. 

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «страхова система» 

Автор Визначення 
Журавльов В. 
[5, c. 39] 

сукупність страхових компаній, що функціонують в певному 
економічному середовищі 

Єфімов С. 
[6, с. 204] 

сукупність різних видів страхових компаній в їх 
взаємозв’язку із страховим наглядом, що існує в тій чи іншій 
країні в певний історичний період 

Хомініч І. 
[7, с. 45] 

форма організації (побудови) страхових відносин між 
економічними суб’єктами в національному господарстві, що 
включає сукупність елементів, об’єднаних внутрішніми 
зв’язками, які взаємодіють із зовнішнім середовищем (з 
більш крупними або сусідніми системами), та являють 
собою єдине ціле, властивості якого відрізняються від 
властивостей окремих елементів 

Ткаченко Н. 
[8, с. 321] 

певним чином упорядкована єдність страхових компаній та 
інших суб’єктів економічних відносин, які об’єднані 
внутрішніми зв’язками та на певному проміжку часу 
взаємодіють між собою та з зовнішнім середовищем, а також 
виконують належні їм функції, опосередковані відносинами 
економічного, юридичного, соціального та іншого характеру  

Існують фундаментальні принципи, властиві організаціям, що ефективно 
функціонують. В основі вдосконалення систем управління організацій лежить пошук 
і аналіз порушень цих принципів. У середовищі фахівців з організаційного 
управління добре відома кібернетична модель життєздатної системи VSM (Viable 
Systems Model), розроблена С. Біром [1]. VSM є моделлю, яка на думку С. Біра 
відображає поведінку ефективної організації. Принципами VSM є керованість, 
здатність до навчання, адаптації та розвитку. VSM відповідає організації, 
побудованій на основі п’яти базових управлінських функцій (підсистем): операційної 
діяльності, координації, контролю, розвитку, формування політики. Постулюється 
принцип: кожна життєздатна система містить в собі життєздатну систему і сама є 
елементом життєздатної системи. Така самоподібність вважається запорукою 
життєздатності. Основний принцип VSM полягає в тому, що кожній з п’яти 
підсистем, які включає в себе життєздатна система, повинно бути надано стільки 
автономії, наскільки це можливо без порушення цілісності системи.  

С. Бір досліджує питання управління складністю системи, мірою чого є 
різноманітність станів системи. В основу моделі життєздатної системи С. Біра 
покладено «закон необхідної різноманітності», сформульований Р. Ешбі, який 
вимагає, щоб набір управлінських впливів був не менш різноманітним, ніж набір 
можливих станів системи. Згідно цього закону управління полягає в такому 
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перетворенні множини станів керованої системи, в результаті якого ймовірності 
небажаних станів зменшуються, а ймовірності бажаних станів збільшуються.  

Управління складністю системи здійснюється за допомогою самоорганізації 
(рис.1). 

 
Рис.1. Система взаємовідносин в процесі управління складністю системи 

відповідно до концепції VSM [1] 
 
Різноманітність середовища більша за різноманітність технологічних операцій, 

яка, в свою чергу, перевищує різноманітність управління. Жоден керівник не знає 
всього, що відбувається в його підрозділі і тим більше на ринку. В структурі 
правильно організованої системи відбувається спрямоване звуження різноманітності 
середовища (аттенюація) з одночасним збільшенням різноманітності управління 
(підсилення). 

Розглянемо представлену на рис.2 узагальнену модель життєздатної страхової 
системи України, побудовану з використанням принципів теорії життєздатних систем 
С. Біра. Підсистема 1 представлена у вигляді страховика, який здійснює свою 
діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями. Предметом безпосередньої 
діяльності страховика є страхування, перестрахування та фінансова діяльність, 
пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Кожна 
Підсистема 1 виконує свої функції в рамках горизонтальної площини, взаємодіючи з 
навколишнім середовищем і підкоряючись власній системі управління. Підсистема 1 
сама є життєздатною системою відповідно до рекурсивного характеру моделі 
життєздатної системи. Вона автономно утримує свої ключові параметри в 
допустимому діапазоні значень. 

Зауважимо, що основною відмінністю в діяльності вітчизняних і зарубіжних 
страховиків є відношення до інвестиційної діяльності. Якщо для вітчизняних 
страховиків основним джерелом прибутку є страхові операції, то для зарубіжних 
страховиків – діяльність з управління активами. Інвестиційні можливості 
вітчизняного страховика обмежені дефіцитом привабливих для довгострокового 
розміщення коштів інструментів, тому кошти традиційно вкладаються в 
високоліквідні інструменти. Аналіз доходності банківських депозитів і ОВДП на 
вітчизняному фінансовому ринку показує, що найбільш прибутковими з позиції 
розміщення залишаються банківські вклади в національній валюті. Слід відмітити, 
що визначальну роль у ціноутворенні на страхові послуги відіграють актуарні 
розрахунки. Відповідно до законодавства України страхові тарифи за добровільної 
форми страхування обчислюються страховиками з використанням актуарних 
розрахунків на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. 

Мета Підсистеми 2 – запобігання некерованим коливанням, що виникають між 
різними підсистемами життєздатної системи. Вона забезпечує обмін інформацією 

Середовище  

(ринок) 

Технологічні 
операції 

(підрозділ) 

 

Управління 
(керівник) 

підсилювач, що збільшує різноманітність керуючої системи 

аттенюатор, що зменшує різноманітність керованої системи 
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між Підсистемами 1 та Підсистемою 3 для контролю і координації діяльності 
Підсистем 1. 
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Рис.2. Модель життєздатної страхової системи України 
 
В концепції життєздатної страхової системи України Підсистема 2 представлена 

законами, підзаконними актами, розпорядженнями Нацфінпослуг та іншими 
нормативними документами, які регулюють діяльність страховиків. Зауважимо, що 
діяльність страховиків повинна відбуватися в чинному правовому полі, а державна 
політика розвитку страхової галузі повинна мати на меті зміцнення ринкових засад 
діяльності її учасників і базуватися на використанні непрямих методів впливу на 
процеси, що протікають в страховій галузі, шляхом вдосконалення нормативно-
правової бази з урахуванням стандартів і принципів, рекомендованих Міжнародною 
асоціацією органів страхового нагляду. Потрібно гармонізувати страхове, фінансове 
та банківське законодавство. Функції Підсистеми 2 відносяться до функцій 
департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими 
установами Нацфінпослуг, а також можуть покладатися на саморегулюючу 
організацію, яка стимулює регулювання страхових відносин на ринкових засадах. В 
Україні на статус саморегулюючої організації претендує Ліга страхових організацій 
України. 

Підсистема 3 є системою координації та розподілу дефіцитних ресурсів. Вона 
виконує роль арбітра при виникненні нетипових проблем і забезпечує взаємодію з 
Підсистемами 4 і 5. Слід відмітити, що страховики забезпечують необхідний рівень 
фінансової стійкості шляхом перестрахування ризиків, а також шляхом створення 
відповідних страхових пулів. Згідно [9], прийнятний рівень показника незалежності 
від перестрахування становить 30-85%. Частка страховиків, які майже не 
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застосовують перестрахові операції (питома вага перестрахування становить менше 
5%) не перевищує 11% загальної кількості страховиків [10, c.155]. Тому можна 
стверджувати, що в Україні механізм перестрахування використовується практично 
всіма страховиками.  

Для подальшого розвитку страхової галузі необхідно зміцнити вітчизняний 
ринок перестрахування та співстрахування та вдосконалити нагляд за перестраховою 
діяльністю. Дієвим методом регулювання операцій перестрахування на ринкових 
засадах є створення державної перестрахової компанії. Організація перестрахової 
компанії в рамках Підсистеми 3 з використанням грошових ресурсів держави 
забезпечить розширення місткості вітчизняного ринку перестрахування і збільшення 
інвестицій в економіку України. Зауважимо, що одним з ефективних методів пошуку 
цесіонерів і ретроцесіонерів є використання інституту брокерів. З метою захисту прав 
страхувальників і застрахованих осіб вважаємо за необхідне створити в рамках 
Підсистеми 3 централізований гарантійний фонд страхових виплат, який слугуватиме 
гарантією платоспроможності та фінансової стійкості страховиків. 

Підистема 3* здійснює внутрішній аудит і виявляє неусвідомлені системами 1 
проблеми. Одним з основних завдань Нацфінпослуг є державне регулювання та 
нагляд за здійсненням фінансових операцій та дотриманням законодавства 
суб’єктами ринку фінансових послуг. Функції Підсистеми 3* відносяться до функцій 
департаменту страхового регулювання та нагляду Нацфінпослуг. Державними 
органами, які відповідно до законодавства, додатково здійснюють нагляд за 
проведенням перестрахових операцій є Національний банк України, Державна 
служба фінансового моніторингу України та Державна податкова адміністрація 
України. 

Підсистема 4 – система моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища. 
У страховій системі України функції моніторингу виконують Нацфінпослуг 
(департамент розвитку фінансових послуг і фінансового моніторингу), Державна 
служба фінансового моніторингу України, Рада національної безпеки і оборони 
України. 

Підсистема 5 – система прийняття рішень. При ухваленні рішень на цьому рівні 
використовується інформація про стан автономного управління, що йде нагору від 
Підсистеми 3. Основні функції по прийняттю рішень щодо страхової системи 
України лежать на регуляторі – Нацфінпослуг. Одними з головних завдань 
Нацфінпослуг є створення та реалізація політики держави у сфері впровадження і 
виконання стратегічних планів розвитку ринків фінансових послуг і розв’язання 
системних питань їх діяльності, стимулювання європейської та світової інтеграції 
національного ринку фінансових послуг. 

Життєздатність страхової системи України забезпечуватиметься шляхом 
виконання двох основних умов: життєздатності Підсистем 1 та існування й 
ефективній взаємодії Підсистем 2-5. 

Висновки. Аналіз існуючої практики регулювання страхової діяльності в Україні 
свідчить про необхідність постійного вдосконалення методів державного регулювання. В 
кібернетичній моделі VSM підсистеми більш високого порядку не «заважають» 
підпорядкованим підсистемам, основна мета їх «втручання» – забезпечити 
гомеостатичне регулювання більш високого порядку. За рахунок автономності та 
саморегулювання окремих елементів досягається максимальна ефективність 
функціонування складної системи. Таким чином може бути забезпечене ефективне 
функціонування страхової системи України в умовах динамічного ринкового 
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середовища. Перспективою подальших досліджень є детальна розробка 
життєздатних підсистем, що в сукупності утворюють життєздатну страхову систему 
України. 
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The article analyzes the existing approaches to the definition of «insurance system», 
established the possibility of applying the principles of the theory of viable systems of 
Stafford Bir in the study of the insurance system. The conceptual framework for 
establishment of a viable organizational structure of the insurance system in Ukraine is 
proposed. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
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В статье проанализированы существующие подходы к определению понятия 
«страховая система», обоснована возможность применения принципов теории 
жизнеспособных систем Стаффорда Бира при исследовании страховой системы. 
Предложены концептуальные основы формирования организационной структуры 
жизнеспособной страховой системы Украины. 

Ключові слова: страховая система, организационная структура, модель 
жизнеспособной системы. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ 

Л. Івашко 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 
65082, Одеса, вул. Дворянська, 2 

У статті розглядаються методичні особливості проведення процесу 
інтернаціоналізації вищої економічної освіти шляхом стажування за 
кордоном викладачів низки провідних університетів України та інших 
країн з дисципліни «Електронна комерція». 
Ключові слова: інтернаціоналізація, Болонський процес, TEMPUS 
«ECOMMIS», тренінг, інформаційно-комунікаційні технології для 
дистанційного тренінгу, моделі навчального процесу бакалаврів та 
магістрів із застосуванням вебінарів. 
 

Інтернаціоналізація - це процес міжнародного співробітництва для забезпечення 
високої якості проведення науково-дослідних робіт та організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах передусім європейських держав. Так, 
необхідність реалізації процесу інтернаціоналізації вищої освіти була поставлена 
одночасно з підписанням у Болоньї міністрами освіти низки європейських країн 
спільної заяви, яка згодом послужила початком Болонського процесу. Але для 
практичного втілення інтернаціоналізації вищої освіти потрібні час і значні фінансові 
ресурси. Недарма Роберт Шиллер - один із трьох лауреатів Нобелівської премії з 
економіки за 2013 рік - сказав, відповідаючи на питання про значення виконаного 
ним і ще двома американськими вченими ( Юджин Ф. Фама і Ларс Пітер Хансен ) 
«Емпіричного аналізу цін на активи», за який автори були удостоєні Нобелівської 
премії, що саме фінанси є двигуном сучасної цивілізації. Це повною мірою 
відноситься до освіти, як її базової складової.  

Дійсно, становлення інформаційного суспільства змінює взаємовідносини освіти 
з усіма сферами суспільного життя, оскільки інформація, знання виявляються в 
основі не лише економічного, а й усього суспільного розвитку.  

Тому зараз суттєвий прогрес у процесі інтернаціоналізації вищої освіти 
визначається тим, що до теперішнього часу кількість реалізованих у країнах Заходу і 
СНД відповідних міжнародних проектів, що фінансуються різними фондами, значно 
зросла. Це фактично і стало «дорожньою картою» для розвитку процесу 
інтернаціоналізації і забезпечило вихід вищої освіти в університетах країн-учасниць 
цих проектів на новий якісний рівень.  

Слід особливо підкреслити, що все ж основним фінансовим інструментом, що 
дозволяє багатьом університетам, завдяки розвитку процесу інтернаціоналізації, вже 
досягти сучасного рівня освіти, є такий міжнародний інвестиційний проект, як 
TEMPUS "ECOMMIS" [2].  
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У даній роботі на основі узагальнення досвіду реалізації проекту "Дворівнева 
навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного суспільства в 
Росії, Україні та Ізраїлі» розглядаються методичні особливості проведення процесу 
інтернаціоналізації шляхом стажування за кордоном викладачів низки провідних 
університетів названих вище країн для впровадження нових навчальних програм в 
університетах України, Росії та Ізраїлю, а також щодо використання, крім класичної 
технології аудиторних і практичних занять, і методики дистанційного міждержавного 
проведення цього процесу за допомогою інноваційних інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ).  

У межах реалізації названого вище інвестиційного проекту були проведені в 
Західних університетах три тренінги викладачів університетів України, Росії та 
Ізраїлю, а також і Польщі, яка до них приєдналася, для підготовки щодо 
упровадження у своїх ВНЗ нових навчальних програм у надзвичайно важливій зараз 
сфері «Електронна комерція».  

Навчання (іноді назване також стажуваннями або тренінгами) у період з березня 
по липень 2013 відбувалося послідовно у таких провідних у цій галузі західних 
університетах (тривалістю два тижні в кожному з них):  

- Університет прикладних наук Fontys (м. Ейдховен, Нідерланди);  
- Вільнюський технічний університет імені Гедемінаса (м. Вільнюс, Литва); 
- Берлінський технічний університет (м. Берлін, Німеччина)  

У навчанні взяли безпосередню участь викладачі університетів таких країн, як:  
- Україна:  
- Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ),  
- Одеський національний економічний університет (м. Одеса),  
- Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

(м. Сімферополь, автономна республіка Крим).  
- Росія  
- Московський державний університет економіки, статистики та 

інформатики (м. Москва),  
- Поволзький державний університет телекомунікацій та інформатики 

(м. Самара),  
- Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики 

(м. Новосибірськ).  
- Ізраїль: 
- Ізраїльський інститут технологій (м. Хайфа),  
- Університет Хайфи (м. Хайфа), 
- Академічний центр Руппін.  

Необхідно зазначити, що у деяких тренінгах додатково брали участь викладачі 
інших університетів України ( Полтавського університету економіки і торгівлі) і 
навіть інших європейських країн - Університет банківської справи м. Вроцлав 
(Польща) , а також ізраїльського Академічного Центру Руппін.  

Метою програми навчання в університеті прикладних наук Fontys були питання 
реформування системи підготовки бакалаврів і магістрів у сфері інформаційних 
технологій, пов'язаних з дисципліною «Електронна комерція» відповідно до сучасних 
потреб світового економічного розвитку, вимог ринку праці, з урахуванням 
принципів Болонського процесу. При проведенні занять для викладачів 
застосовувалася в основному класична технологія навчання: лекції та практичні 
заняття. Разом з тим було продемонстровано застосування у навчанні сучасних 
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інформаційно-комунікаційних технологій, які в принципі дозволяють дистанційного 
реалізувати міждержавне проведення певних занять, пов'язаних з процесами 
інтернаціоналізації.  

Для цього викладачі, задіяні в офіційній програмі навчання університетів, а 
також Полтавського університету економіки і торгівлі та Вроцлавського університету 
банківських справ, взяли участь у проведенні лекції-вебінару «Розумний мобільний 
шлях Фонтіс» (лектор - професор університету Фонтіс - Ерік Слаатс).  

На вебінарі були розглянуті такі питання, як:  
- підхід університету Фонтіс до інновацій;  
- огляд архітектури відділу ІКТ Університету прикладних наук Фонтіс;  
- підхід Університету Фонтіс щодо освіти, дидактики та навчальних 

програм, ІКТ та їх ролі в удосконаленні процесу навчання. 
І хоча цей захід досить позитивно було оцінено представниками більшості 

університетів, що брали участь у вебінарі, варто зазначити, що для оптимальної 
організації навчального процесу при підготовці бакалаврів і магістрів із 
застосуванням вебінарів тільки одного використання ІКТ недостатньо. Так, у 
результаті співдружності у процесі інтернаціоналізації викладачами України і Росії 
для ефективного застосування вебінарів були розроблені інноваційні моделі 
організації навчального процесу бакалаврів і магістрів з використанням вебінарів, 
застосування яких при організації навчального процесу визначає необхідні умови 
підвищення якості їх навчання [4, 5]. На рис. 1 показаний приклад реального 
використання Skype для проведення процесу інтернаціоналізації між українськими і 
російськими викладачами з питання ефективної організації процесів навчання 
бакалаврів і магістрів з економічних дисциплін з використанням ІКТ. Навчання 
проводить відомий у Росії та за її межами академік Міжнародної академії 
інформатизації, професор, д.т.н. В.С. Торопцов.  

 
Рис. 1. Скайп-конференція між українськими і російськими викладачами щодо 

ефективної організації процесів навчання бакалаврів і магістрів при вивченні 
економічних дисциплін з використанням вебінарів 

 
Наступним місцем стажування для викладачів за навчальною програмою 

«Дворівнева навчальна програма з е-комерції для обслуговування інформаційного 
суспільства в Росії, Україні та Ізраїлі» у межах проекту «TEMPUS ECOMMIS» став 
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факультет бізнесу та менеджменту Вільнюського технічного університету імені 
Гедемінаса. Слід підкреслити, що за останні роки за результатами проведення 
процесів інтернаціоналізації цей університет став лідером не тільки відносно до 
решти університетів у Литві, а й Західної Європи. Навчання в цьому університеті 
проводилося в основному за класичною технологією.  

Викладачі університету, а також провідні тренери та успішні підприємці на 
лекціях поділилися із запрошеними на тренінг викладачами досвідом використання 
електронного маркетингу в різних сферах життя і підприємництва Литви. Викладачів 
ознайомили з дослідженнями у сфері оптимізації каналів веб-маркетингу; 
тенденціями в галузі електронного маркетингового дослідження; правовими 
аспектами електронного бізнесу. Значну увагу було приділено практичним аспектам 
упровадження електронної комерції та електронного маркетингу, тенденціям та 
інноваційним інструментам для інтернет-маркетингу; можливостям застосування 
електронної комерції у промисловості. Особливу увагу було приділено 
оригінальному литовському проекту bilietai.lt. Цей проект представляє собою 
систему електронних продажів квитків. Він зараз поширюється не тільки в Литві, але 
і в деяких інших Західних країнах, що є його безсумнівним досягненням.  

Викладачів познайомили також з електронними рішеннями Вільнюського 
технічного університету Гедемінаса у сфері створення наукових ресурсів і наукових 
баз даних для проведення подальших досліджень у галузі електронного маркетингу; з 
можливостями електронного навчання студентів і навіть вдалою практикою 
застосування електронного маркетингу для електронного навчання студентів в 
університеті.  

Про вдалі дослідженнях у сфері промислової електронної комерції розповів 
викладачам менеджер з маркетингу фірми "Сірий кардинал. Партнери» Повілас 
Вітаутас Дудоніс (ВітаутасVorobjovas, AD.NET). Практика використання 
можливостей електронної комерції була продемонстрована також ще на декількох 
підприємствах Вільнюса.  

У муніципалітеті Вільнюса викладачам розповіли про програму «Інформаційне 
суспільство в Литві» (E-marketing в державному секторі), що охоплює переважну 
більшість сторін життя литовців. Це і проект «Електронний уряд та електронне 
суспільство в Литві», і соціальні проекти RAIN, RAIN II, Interoperability, і проекти 
для людей з обмеженими можливостями. Директор Інформаційного Комітету з 
розвитку суспільства при Міністерстві транспорту та зв'язку Р. Калінаускас 
ознайомив викладачів з проектом «Політична воля та допомога в електронному 
розвитку Європи і вплив на прийняття рішень щодо e-marketing».  

Реальна практика прийняття рішень у сфері електронного бізнесу була 
продемонстрована викладачам також під час відвідувань литовських підприємств 
PIGU і GIRTEKA.  

Цікаво зазначити, що одночасно з тренінгом викладачів за проектом TEMPUS у 
Вільнюському технічному університеті Гедемінаса проходила літня школа для 
студентів кількох американських університетів. Це також підтверджує високий 
уровнь досягнень цього університету у сфері інтернаціоналізації процесу навчання.  

Але найцілеспрямованішим, з точки зору тематики навчання, був третій 
заключний етап тренінгу, що відбувся в липні 2013 року та проходив у Берлінському 
технічному університеті. Фабула навчання була позначена так: «Особливості 
викладання дисциплін напрямку « Електронна комерція ».  



Л. Івашко 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 124

При проведенні двох перших занять з викладачами Dr. Olga Levina, професор 
Берлінського технічного університету (Інститут економічної інформатики та 
кількісних методів), передусім, прочитала вступний курс. Це огляд циклу лекцій з 
дисциплін «Інформаційні системи» та «Управління бізнес-процесами » названого 
університету. Це методично виправдано, оскільки в університеті широко 
використовуються інформаційні технології при вивченні всіх дисциплін. І вже в 
третій лекції Dr. Olga Levina розглянула питання «Управління бізнес-процесами в 
електронній комерції». Вона показала, що для вирішення проблеми управління 
необхідно послідовно розглянути:  

- архітектуру підприємства та його бізнес-процеси; 
- оточення бізнес-процесів; 
- дизайн і моделювання бізнес-процесів; 
- систему управління потоком робіт на підприємстві; 
- інструменти адміністрування та моніторингу. 

При цьому дуже важливо, що при стажуванні викладачів поряд з розглядом 
питання «Управління бізнес-процесами в електронній комерції» були також 
обговорені такі нетривіальні питання, як: «Основні аспекти ведення та підтримки 
підприємництва на етапі запуску підприємства: інвестування, консалтинг, 
стратегічний розвиток» ; «Інтренет-трейдинг».  

Для закріплення теоретичних знань з основ електронної комерції в Німеччині 
було організовано відвідування  компанії Handlerbund Management AG, де було 
приділено увагу таким питанням, як: 

- стан ринку електронної комерції: фактичні дані; 
- зростання ринку; 
- сегментування споживачів; 
- ринкове оточення; 
- актуальний розвиток; 
- приклади електронної комерції. 

З досить цікавими повідомленнями на тренінгу виступив Євгеній Кузьмін, к.е.н., 
доцент Поволзького державного університету телекомунікацій та інформатики (м. 
Самара, Росія): «Інтернет-трейдинг на фінансових і фондових ринках» , 
«Інформаційні системи для фінансового аналізу та інвестування» та 
«Клієнтоорієнтовані системи». 

М.А. Орлов, професор Берлінського технічного університету, доктор технічних 
наук прочитав оригінальну лекцію «Інструменти для креативного розв’язання 
проблем в електронній комерції». 

Варто наголосити, що всі згадані вище заняття методично дуже важливі для 
поглибленого розуміння викладачами проблем, що виникають у сфері електронної 
комерції. Особливо це актуально, як для якісного здійснення викладачами 
керівництва виконуваних студентами дипломних робіт і магістерських дисертацій, 
так і для успішного викладання дисциплін цього напрямку.  

На завершення, для продовження проведення тренінгів, пов'язаних з 
електронною комерцією, було намічено проведення міжнародних вебінарів за 
дистанційною участю викладачів. Очну фінальну конференцію учасників тренінгу 
заплановано провести у м. Самара (Росія).  

На закінчення слід зауважити, що в ряді провідних університетів країн, які не є 
членами ЄС, серед них і країн СНД, якість освіти і методика проведення навчального 
процесу із застосуванням інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій 
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досягли досить високого рівня. Це призвело до того, що в даний час Болонський 
процес проходитиме під головуванням двох держав - держави, що є членом ЄС, а 
також держави, що не входить в ЄС [5].  

_________________________ 
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У статті  пропонується підхід до використання кількісного 
інструментарію в дослідженні впливу податкової політики на ділову 
активність підприємницької діяльності.  
Ключові слова: податкова політика, податкове навантаження, ділова 
активність, підприємницька діяльність. 
 

Дослідження процесів у сфері оподаткування вимагає адекватної кількісної 
оцінки податкового навантаження на підприємства та їх ділової активності.  В 
економічній літературі неодноразово наголошується на тому, що внаслідок жорсткої 
податкової політики ділова активність бізнесової діяльності знижується. На наш 
погляд, ділову активність підприємництва слід розглядати на різних рівнях: на рівні 
окремого підприємства; на рівні певного регіону; на рівні економічної системи в 
цілому і вона проявляється в динамічності його розвитку, досягненні ним 
поставлених цілей, що відображають абсолютні вартісні та відносні показники і, 
найперше через фінансові характеристики такі як оборотність засобів підприємства, 
що спричиняється швидкістю їх обороту (чим швидший оборот, тим менше на кожен 
оборот припадає витрат на тій чи іншій стадії кругообігу засобів). На тривалість 
перебування засобів в обороті впливають різні зовнішні та внутрішні фактори,  
зокрема: галузева приналежність; сфера діяльності організації.  

Внаслідок посилення податкового тиску податки та обов'язкові платежі зростали 
швидшими темпами, ніж ВВП у діючих цінах, що призвело до зниження темпів 
податкових надходжень у порівнянні з темпами зростання номінального ВВП, за 
відсутності суттєвих змін в умовах оподаткування. Це свідчить не так про 
полегшення податкового тиску, як про виснаження виробництва та зростаючі 
масштаби ухиляння від сплати податків. Але це призводить до зниження ВВП, що є 
закономірним наслідком звуження можливостей підприємств щодо подальшої 
господарської діяльності (яке викликане не в останню чергу посиленням податкового 
пресу). 

 Характеристикою ділової активності підприємств на рівні регіону та всієї країни 
також можна було б використовувати показник приросту чистого прибутку. Але 
використання такого показника утруднено, оскільки у статистичних даних прибуток 
підприємств подається у фактичних цінах відповідних років, через що ці показники є 
непорівнянними через вплив інфляційних процесів. Найбільш доцільно в такій 
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ситуації використовувати відносні показники, які були б пораховані на основі 
порівняльної інформації за один рік, або були б індексами змін певних показників, 
які розраховувалися б на основі інформації, попередньо представленої в 
порівняльних цінах. 

В практиці економіко-математичного моделювання часто будують так звані 
прогнозні моделі, які містять не тільки фактори, що безпосередньо впливають один 
на одного, а фактори, що тісно з ними пов'язані. До таких показників можна віднести: 
рентабельність продукції (у відсотках), індекси обсягу продукції по галузі (у 
відсотках), індекси продуктивності праці в галузі (у відсотках). Мірилом ділової 
активності можна вважати і показники інноваційної діяльності підприємств. 
Оскільки господарська діяльність підприємства значною мірою залежить від його 
прибутку, можна скористатися для такого аналізу показниками прибутковості роботи 
суб’єктів господарювання, а саме величиною темпів росту прибутку підприємств і 
організацій галузі. 

Майже всі економісти одноголосно стверджують, що податковий тягар 
негативно впливає на інвестування коштів у розвиток виробництва, знижує ділову 
активність підприємств. Звичайно, надмірне оподаткування - не єдина перешкода для 
нормального функціонування підприємств, але вона є однією з найвагоміших.  

Податковий тягар, жорстка опіка та втручання держави в економічну діяльність 
підприємства позбавляє багатьох суб'єктів підприємницької діяльності мотивації до 
подальшої роботи, примушує згортати її. А це в свою чергу спонукає підприємців 
працювати в тіньовому режимі і ухилятися від сплати податків, що збільшує 
кількість економічних злочинів. 

Вирішальною умовою соціально-економічних перетворень є, як загально 
визнано у всьому світі, активізація інвестиційного процесу. Реальна економічна 
ситуація в Україні значно ускладнює інвестиційну діяльність. Обсяг вкладень не 
забезпечує передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення 
наявного стану. Відсутній інвестиційний механізм, що органічно поєднав би форми 
приватного і державного інвестування та забезпечив би оптимізацію взаємозв’язків 
різних суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Всі основні макроекономічні показники, за допомогою яких вимірюється 
економіка, з огляду на їх призначення, поділяються на дві групи, а саме: показники, 
що визначають кількісні параметри і характеризують тенденції розвитку соціально-
економічної системи, та показники, за допомогою яких відображаються якісні 
характеристики даної системи. При моделюванні економічних процесів дуже 
важливим є поєднання показників обох груп. Тому пропонується при моделюванні і 
прогнозуванні податкового навантаження об’єднувати в моделі як статистичні, так і 
експертні дані, що є можливим при використанні апарату теорії нечіткої логіки. 
Варто зауважити, що значна кількість детальних описів багатьох прогнозів, 
побудованих на основі нечіткої логіки, не публікується з причин комерційної 
таємниці. База знань, на основі якої пропонується вибір податкових стратегій, 
формується експертами у результаті оцінки відповідних причинно-наслідкових 
зв’язків. Дослідження у цьому напрямі базуються на математичному апараті теорії 
ігор та математичної статистики і теорії прийняття рішень із врахуванням ступеня 
невизначеності. У даному випадку доцільно застосовувати байєсівський підхід, що 
ґрунтується на принципі максимального використання інформації, яка надходить у 
процесі управління. Приймається передумова, що для будь-якого твердження або 
події має місце ймовірність того, що дане твердження істинне. Відтак, має існувати 
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певна сукупність положень, які підтверджують дану гіпотезу. При наявності 
інформації стосовно конкретної проблеми модифікується апріорна ймовірність таким 
чином, що отримують апостеріорну ймовірність цієї ж проблеми з врахуванням нової 
інформації. Наявна ситуація прийняття рішень характеризується множиною { X, q, V 
}, де Х={ x1, х2,...,хm } – множина можливих рішень особи, що приймає рішення, 
q={q1, q2, …, qn} –  множина станів економічного середовища, У={V kj} – матриця 
оцінювання, визначена на множині можливих варіантів, k=1,…,n. 

У деталізованому вигляді ситуація прийняття рішень подається у вигляді 
матриці, компоненти якої є дійсними числами, Vkj - кількісні оцінки можливого 

рішення xxk ∈  за умови, що економічне середовище перебуває в визначеному 

стані): 
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Коефіцієнти матриці виграшу чи втрат Vkj мають розмірність грошових одиниць. 
Це можуть бути або можливі доходи (обсяги виробництва, прибутки, пільги), або 
можливі втрати (недоотримані обсяги виробництва та прибутки, обсяги 
оподаткування тощо). Для прийняття оптимального рішення потрібно знайти 
ймовірність настання економічних станів P(q1)=p1,  P(q2)=p2,…P(qn)=pn, при цьому 
р1+р2 + ... + рn= 1. 

У випадку, коли Vkj означає прибуток, найкращим вважається те рішення, при 
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У випадку, коли ймовірності Pj,(j=1,…,n) відомі, апостеріорні ймовірності 
настання економічних станів обчислюють за формулами Байєса. Коли ж ці 
ймовірності pj невідомі, для вибору оптимального рішення використовують критерій 
Бернуллі-Лапласа або принцип максимуму Гіббса-Джейнса. Для прийняття 
оптимального рішення при визначенні структури малого бізнесу сфери послуг  
пропонується використовувати саме ці критерії. 

Пошук та формування альтернативних варіантів рішень виконується за 
допомогою експертно-консультуючої системи. Наприклад, за результатами 
порівняльного аналізу отримується інформація про перевищення попиту над 
пропозицією за деяким видом продукції, формується ціль для забезпечення попиту 
споживачів у цьому виді продукції. На основі аналізу ресурсних можливостей малого 
бізнесу сфери виробництва продукції ставиться задача стимулювання виробництва 
цього виду послуг. Для виконання цієї задачі формуються альтернативні рішення: 

x1 - створити нові підприємства; 
х2 - розширити існуючі підприємства; 
х3 - нічого не робити, спостерігати за розвитком подій. 
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Регіональна невизначеність відносно існуючого розподілу населення за рівнем 
доходу може призвести до настання одного з трьох економічних станів: 

q1 - рівень попиту дорівнюватиме прогнозованому; 
q2 - рівень попиту буде нижче прогнозованого 
qз - рівень попиту перевищить прогнозований 
Експертно-консультуючої системи визначають рівні збільшення обсягів послуг 

Vij та ймовірність станів P(q1)=p1,  P(q2)=p2, P(q3)=p3. В залежності від того, що 
відомо про ймовірності р1, р2, рз, розраховується оптимальне рішення за описаними 
формулами. 

Якщо ж пропозиція перевищує попит, перелік альтернативних рішень може бути 
таким: 

x1- зменшити вартість патенту на даний вид діяльності; 
x2 - не зменшувати вартість патенту ; 
хз - нічого не робити, спостерігати за розвитком подій. 
Vij- рівень збільшення або витрат надходжень до бюджету. 
Відкриття нових підприємств може здійснюватись як самою керуючою 

системою, тобто регіональною владою, так і через стимулювання розвитку вже 
існуючих малих підприємств, що працюють у цій галузі. 

Крім того, за допомогою даного підходу керуюча система може кваліфіковано 
інформувати малі підприємства сфери послуг відносно зростання або падіння попиту 
на їх продукцію. Маючи цю інформацію, малий бізнес буде орієнтований відносно 
перспектив свого розвитку та очікуваного податкового тиску, зможе розробляти 
обґрунтовані бізнес-плани, що дозволить звернутися до фінансових установ і 
отримати кредити. 

Застосування даного інструментарію математичного аналізу створює можливість 
розраховувати необхідність у спеціалістах певної спеціальності і кваліфікації. Ця 
інформація сприятиме цілеспрямованій діяльності фонду зайнятості населення по 
перекваліфікації безробітних з подальшим їх працевлаштуванням, що врешті, вплине 
на зменшення безробіття в регіоні, створює можливість розраховувати необхідність 
структуризації малого бізнесу, а також може бути використаний для оцінки 
інвестиційних проектів, при складанні бізнес-планів в процесі реструктуризації 
підприємств, банківськими установами для визначення доцільності надання кредитів. 

Вибір варіанту стратегії розвитку підприємства  здійснюється в декілька етапів. 
Перший з них полягає у вивченні середовища і структуруванні ситуації. Керівник 
формує план розвитку свого бізнесу, аналізує суть виробничого процесу, вивчає 
ситуацію на ринку її гуртової реалізації. Його метою є максимізація прибутку, який 
він хоче отримати якомога швидше. Тому показником ефективності функціонування 
підприємства є величини тижневого прибутку. Виробництво не передбачає зміни 
встановлених параметрів продукції. Фірми гуртової реалізації визначають свою 
надбавку до ціни продукції. В нашому випадку економічна ефективність 
підприємства залежить від обраного варіанту його розвитку і функціонування і вона 
визначає прибуток. 

Наступним етапом проведення дослідження стратегій розвитку і функціонування 
підприємства є формалізація моделі, за допомогою якої буде здійснюватися 
модельний експеримент. В нашому випадку незалежними змінними моделі є 
екзогенні змінні. Між залежною змінною та фактором є лише односторонній зв'язок. 
Параметрами моделі, що визначають накладні витрати було взято: щомісячна оренда 
плата; виплата відсотків за кредити; витрати на закупку інгредієнтів; виробничі 
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витрати. Наступним кроком побудови моделі було формування внутрішньої логіки 
моделі. Оскільки побудова моделі є ітеративним процесом і початковий її варіант в 
подальшому ще буде неодноразово перероблятися, змінюватися і доповнюватися до 
тих пір поки не буде отримано задовільного її варіанту. 

Для структуризації своїх формулювань аналітики часто застосовують структурні 
моделі, у яких відображаються зв’язки між екзогенними змінними і показником 
ефективності у загальній, неконкретизованій формі. Ці зв’язки ще не представлені у 
вигляді математичних залежностей між ними. 

Структурна схема моделі створюється, починаючи із змінної показника 
ефективності, яка розбивається на декілька проміжних змінних. Вони, в свою чергу, 
як частина внутрішньої логіки моделі, розбивається на більш деталізовані проміжкові 
змінні. І такий процес розбиття, що графічно може бути відображений у вигляді 
структурного дерева, продовжується до тих пір поки не буде досягнуто екзогенних 
змінних. Мета структурної схеми –  допомогти і спростити побудову моделі, а не 
виявити повністю всі проміжкові змінні у вигляді закінченого варіанту моделі. 
Подальша формалізація моделі може привести до виявлення ще інших проміжних 
змінних.  

Створення структурної моделі закінчується, коли визначені всі вхідні змінні 
моделі. Те, що модель є певним наближеним відображенням реальної дійсності, а в 
нашому випадку досить віддаленим відображенням, підтверджує структурна модель. 
Структурна модель відображає господарські міркування керівника у вигляді 
вибіркового сприйняття ним дійсності. Наприклад, структурна модель не відображає: 
конкурентної ситуації на ринку; затрат на зберігання готової продукції та 
виробничих складників; руху оборотного капіталу та платежів; факторів матеріально 
– технічного постачання; графіку випуску продукції; залучення і навчання 
працівників; маркетингові затрати і багато чого іншого. Очевидно, це можна при 
необхідності врахувати на наступних етапах побудови моделі, адже початкова 
модель повинна бути максимально спрощеною. 
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ОЦІНКА РИНКОВОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ НА ОСНОВІ  
БЕНЧМАРКИНГУ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ  

А. Камінський 

КНУ ім. Тараса Шевченка, економічний факультет,  
кафедра «Економічної кібернетики» 

Стаття представляє концепцію оцінки ринкової позиції банку на ринку 
споживчого кредитування. В основі концепції лежить порівняльний 
аналіз параметрів діяльності банку із бенчмаркингом, який формується 
на базі інформації бюро кредитних історій.   
Ключові слова: бенчмаркинг, конкурентоспроможність, банківське 
кредитування, ринок споживчого кредитування, бюро кредитних 
історій.  

 
Вступ. В Україні динамічно розвивається споживче кредитування, основну роль 

в якому грають банки. Протягом останніх десяти років можна було спостерігати різні 
етапи цього розвитку. На першому етапі, який розпочався у 2004-2005 роках та 
продовжувався до фінансової кризи 2008 року, банки активно видавали іпотечні 
кредити, кредити на купівлю автомобілів та на купівлю побутової техніки. Причому 
значна частина кредитів перших двох типів видавалася в іноземній валюті. Частка 
кредитів фізичним особам у структурі банківського кредитного портфеля складала 
близько третини. На етапі фінансової кризи споживче кредитування завмерло, а на 
посткризовому етапі почало відроджуватися із суттєвими змінами у структурі 
пропозиції банків. А саме, починаючи з 2010 року, банки почали активно просувати 
на ринок нецільові незабезпечені кредити та кредитні картки. На середину 2013 року 
утворився достатньо насичений пропозиціями таких продуктів ринок – близько 50 
банків пропонують їх. Середньомісячний обсяг кредитування населення липня 2012 
по липень 2013 року склав 8,5 млрд. грн. [1]. Разом з цим, частка кредитів фізичним 
особам в структурі банківського кредитного портфеля знизилася до однієї п’ятої та 
не зростає, що є наслідком фокусування банків на видачі короткотермінових 
кредитах.   

Наслідком такої ситуації стала досить висока конкуренція у сегменті споживчого 
кредитування банківського ринку. Для розбудови оптимальних стратегій розвитку в 
такому конкурентному середовищі банки мають використовувати різноманітні 
методи та підходи. Одним з таких методів є метод бенчмаркингу, який зародився у 
1970-х роках у США, постійно вдосконалювався, та на сьогодні є потужним 
інструментом розвитку конкурентних переваг [2]. Сутність методу полягає у 
порівнянні діяльності компанії із найкращими аналогами на ринку (чи галузі) з 
метою подальшої ініціації змін для підвищення конкурентоспроможності. Огляд 
літератури щодо підходів до використання бенчмаркингу представлений в [3]. 
Розбудова бенчмаркингу та його запровадження в українську банківську практику в 
сегменті споживчого кредитування є актуальною та важливою задачею для учасників 
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ринку. В даній роботі автор пропонує концепцію такого бенчмаркингу, засновану на 
інформації, що міститься в бюро кредитних історій. Інститут бюро кредитних історій 
розвивається в Україні з 2005 року після прийняття Закону України «Про  
організацію  формування  та обігу  кредитних  історій» [4]   

На сьогодні інститут бюро кредитних історій на українському ринку 
сформувався та добре виконує такі традиційні для нього функції, як зниження витрат 
на пошук інформації, зменшення асиметрії інформації та зниження морального 
ризику позичальників [5]. Разом з тим, бюро кредитних історій в Україні накопичили 
величезний обсяг інформації, що дозволяє їм виконувати функції аналітичного 
забезпечення учасників ринку. Порівняльний аналіз, заснований на співставленні 
параметрів споживчого кредитування окремого банку та значень цих показників, 
усереднених по ринку в цілому, є вельми корисним для ідентифікації як 
конкурентних переваг, так і «слабких місць» банків. Саме бюро кредитних історій, на 
думку автора, може забезпечити ефективний аналітичний інструментарій для 
порівняння параметрів банку з усередненими ринковими показниками.    

Метою даної статті є представлення концепції бенчмаркингу для українських 
банків в сегменті споживчого кредитування, засновану на аналітичних можливостях 
бюро кредитних історій.  

Виклад основного матеріалу. Після фінансової кризи особливого значення 
набуває можливість банків адаптуватися до швидких змін на ринку, до нових умов 
ведення банківського бізнесу. В процесі змін на ринку та зростаючої  конкуренції 
виникає об’єктивна необхідність впровадження нових банківських продуктів та 
послуг, забезпечення їх конкурентоспроможності. Все це повною мірою відноситься 
до розвитку сегменту споживчого кредитування в українському банківському 
секторі. У 2010-2011 роках почалося поступове відновлення банківського 
кредитування фізичних осіб, але параметри цього кредитування принципово 
змінилися. В післякризовий період стрімко розвивається сегмент нецільового 
незабезпеченого кредитування та сегмент кредитних карт. Це пояснюється 
наступними факторами: 

- Значним попитом на такі кредити; 
- Короткою ресурсною базою банків; 
- Високою дохідністю даного сегмента; 
- Обмеженістю кредитування в інших сегментах. 

Коротко розглянемо зазначені фактори. Нецільові незабезпечені споживчі 
кредити користуються в Україні значним стійким попитом, тому що виступають 
ресурсом для купівлі товарів та послуг, які населенню важко здійснити через 
накопичення. Наприклад, при середньо українській заробітній платні 3222 грн. 
(середнє за період із січня по серпень 2013 року) [6]) значна частина споживачів не 
може придбати через накопичення побутову техніку для дому вартістю 5-10 тис. грн. 
Звичайно, попит спостерігається і на інші типи кредитів – іпотеку та автокредити, але 
рівень доходів населення (а отже кредитоспроможність) та відсутність у банків 
значних обсягів довгострокових кредитних ресурсів в даний період не дозволяє 
нарощувати кредитування у цих сегментах.  

Ресурсна база кредитування у банків у 2013 році характеризується 
короткостроковістю та високою вартістю. У після кризовий період на фінансових 
ринках відсутні «дешеві» гроші, що штовхає українські банки використовувати 
депозитний ресурс, в першу чергу населення. Так, за даними НБУ на 01.10.2013 року 
частка коштів фізичних осіб у структурі зобов’язань українських банків складала в 
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цілому 49%. У той же час напередодні фінансової кризи 2008 року цей показник 
складав лише 32%. Депозити фізичних осіб характеризуються високою відсотковою 
ставкою, яка сягає в гривні 15-20% і вище, та короткостроковістю. Це дозволяє 
ефективно трансформувати депозитні заощадження головним чином у сегмент 
споживчого кредитування. 

Саме даний сегмент має високу дохідність, яка покриває як вартість ресурсів, 
так і ризик незабезпеченого кредитування. За статистичними даними індексу 
КредитМаркет (індикатор, який відображає середню ефективну ставку в Україні за 
основними видами кредитів для фізичних осіб) ефективна ставка за річними 
готівковими кредитами складала у липні 2013 року 105%, а за кредитними картками 
– 63% [7].  

Дохідність в інших сегментах кредитного ринку (кредити юридичним особам, 
іпотека тощо) в середньому є в декілька разів меншою та вони в поточний період в 
Україні мають обмежений потенціал для розвитку. Стагнація в економіці в 2013 році 
обмежує можливості вести прибутковий бізнес за допомогою залучення кредитних 
ресурсів за наявними відсотковими ставками,  тому коло кредитоспроможних 
підприємств обмежене. Це саме відноситься і до сегменту кредитування малого і 
середнього бізнесу. Іпотека та автокредитування обмежені через відсутність значної 
пропозиції на ринках довгострокових ресурсів.  

Наслідком вищезазначеного є спрямування банками ресурсів на ринок 
нецільових незабезпечених споживчих кредитів. Як результат на ринку утворилося 
конкуренте середовище пропозицій в даному сегменті. Розвиток бізнесу в такому 
середовищі передбачає неперервний аналіз ринку, розробку та впровадження 
конкурентних стратегій. Однак, методологія підвищення конкурентоспроможності 
банківських послуг знаходиться тільки на стадії формування. Одним з актуальних 
підходів в цьому напрямку виступає методологія бенчмаркингу, яка добре себе 
зарекомендувала в різних сферах.  

Методологія бенчмаркингу постійно розвивалася та вдосконалювалась з 
моменту його впровадження в практику у 1970-х роках. На сьогодні є декілька 
концептуальних підходів до його реалізації [2, Глава 1]. Перш за все, можна 
виокремити внутрішній бенчмаркинг, при якому здійснюється співставлення 
характеристик виробничих одиниць в середині компанії. Бенчмаркинг 
конкурентоспроможності передбачає співставлення параметрів діяльності компанії із 
конкурентами-лідерами в сфері діяльності компанії. Також може бути запроваджений 
асоціативний бенчмаркинг, який здійснюється компаніями, що утворили  певний 
бенчмаркинговий альянс. В межах альянсу вони на постійній основі обмінюються 
параметрами процесів, продуктів, послуг. У кожного з цих видів бенчмаркингу є свої 
переваги та недоліки. Так, внутрішній бенмаркинг не дає порівняння з конкурентами, 
а лише оцінює ефективність в середині компанії. Бенчмаркинг, який ґрунтується на 
порівнянні з лідером ринку, не завжди можна вважати оптимальним з точки зору 
коректності вибору аналогу для порівняння. Наприклад, порівнювати банк, який має 
20 відділень, з банком лідером у якого 3000 відділень може виявитися не зовсім 
коректним. Найбільш ефективним є асоціативний бенчмаркинг, коли компанії, схожі 
за базовими параметрами, об’єднуються для здійснення аналізу. Однак, такий підхід 
може бути важким для реалізації, через небажання ділитися інформацією з 
близькими конкурентами.      

На ринку споживчого кредитування може бути реалізована концепція 
бенчмаркингу заснована на даних бюро кредитних історій. Бюро кредитних історій 
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являє собою важливий інфраструктурний інститут кредитного ринку, який 
займається збором, обробленням та використанням інформації про виконання 
суб’єктами кредитних історій грошових зобов’язань.  Кредитор, при зверненні до 
нього позичальника, робить запит до бюро щодо кредитної історії останнього та 
включає отриману інформацію в процес прийняття кредитних рішень. Наявність 
бюро кредитних історій дозволяє вирішити низку важливих проблем ринку 
кредитування. По-перше, цей інститут знижує витрати на отримання інформації 
щодо позичальника. Без централізованого збору інформації щодо кредитних відносин 
позичальника в бюро її здобуття ставало би дуже витратним, займало би більше часу 
та не гарантувало повноти такої інформації. По-друге, бюро кредитних історій 
суттєво зменшує ризик асиметрії інформації при видачі кредитів. Маючи інформацію 
про ставлення позичальника до кредитів в минулому можна з високим ступенем 
впевненості передбачити ймовірність повернення/неповернення нового кредиту. 
Окрім цього, інформація з бюро дозволяє визначити загальне кредитне навантаження 
позичальника. По-третє, наявність на ринку бюро кредитних історій дозволяє 
знизити моральний ризик позичальників, роблячи їх ставлення до повернення 
кредитів більш відповідальним. Цей аспект особливо актуальний у сегменті 
нецільових незабезпечених кредитів. Відсутність застави та високі витрати на судове 
стягнення заборгованості робить кредитну історію вельми важливим фактором 
впливу на боржника, стимулом для відповідального ставлення до повернення 
кредиту. 

В Україні інститут бюро кредитних історій розвивається з 2005 року після 
прийняття Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних 
історій». Цей Закон визначає правові та організаційні засади формування і ведення 
кредитних історій, а також права суб'єктів кредитних історій та користувачів бюро 
кредитних історій. На сьогодні цей інститут став в Україні  невід’ємною частиною 
кредитного ринку в сегменті кредитування фізичних осіб. В сегменті юридичних осіб 
цей інститут ще не набрав в Україні належних обсягів.   

В Єдиному реєстрі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг (державний регулятор бюро в Україні) зареєстровано 
7 бюро кредитних історій, найбільшими серед яких за обсягами інформації є наступні 
три: 

Українське бюро кредитних історій (УБКІ); 
Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ); 
Міжнародне бюро кредитних історій (МБКІ). 
Ці три бюро мають мільйонні обсяги кредитних історій та за оцінками автора 

95% вхідного потоку позичальників – фізичних осіб вже мають кредитну історію в 
одному з цих трьох бюро. Саме наявність значної кількості інформації з кредитного 
ринку дозволяє цим інститутам реалізувати функцію бенчмаркингу.   

Концепція бенчмаркингу бюро кредитних історій на ринку споживчого 
кредитування полягає у співставленні параметрів діяльності окремого банку з 
середньоринковими значеннями параметрів, які розраховуються на основі 
акумульованої в бюро інформації. Характеристична відмінність такої концепції 
полягає в тому, що порівняння здійснюється з середньоринковими показниками. 
Можливість розраховувати середні значення параметрів є перевагою бенчмаркингу 
бюро. В сукупності це дає можливість оцінити ринкову позицію банку, дозволяє 
виявити, за якими параметрами банк переважає середньоринкове значення, а за 
якими навпаки. Враховуючи досить велику кількість параметрів доступних для 
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порівняння, можна побудувати інтегральний показник бенчмаркингу і, таким чином, 
оцінити ринкову позицію банку відносно «середньоринкової» позиції. 

В основі структури бенчмаркингу лежить інформація, що акумулюється в бюро 
кредитних історій. Зміст та обсяг цієї інформації регулюється статтями 7-9 
зазначеного Закону України. Така інформація включає ідентифікаційні дані 
позичальників, дані про їх грошові зобов’язання, відомості з державних реєстрів та 
баз даних публічного користування, відомості про операції з кредитною історією, 
кількість запитів тощо.  

На основі такої інформації можна запропонувати структуру бенчмаркингу, 
зображену на рис.1. Структура складається з п’яти блоків, кожен з яких містить 
низку показників. На основі оцінки та порівняння за параметрами кожного з блоків 
можна скласти повноцінне уявлення про ринкову позицію банку. 
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Рис.1. Структура бенчмаркингу на основі даних бюро кредитних історій 
 
Розкриємо сутність порівняння за кожним з блоків. 
Блок «Параметри активності ринку» містить показники кількості запитів до 

бюро з усіх банків у порівнянні з попередніми періодами. Збільшення кількості 
запитів є індикатором збільшення активності ринку та навпаки. Показник кількості 
запитів, співвіднесений з кількістю відділень буде показником «навантаження» на 
одне відділення банку, що неявно характеризує операційну ефективність. Процент 
затверджених до видачі кредитів (так звана ставка «Approval Rate») виступає 
важливим індикатором як ставлення банку до ризику, так і якості вхідного потоку 
позичальників.   

Блок «Параметри продуктового ряду» містить параметри суми кредитів, їх 
терміни, відсоткові ставки, щомісячні платежі тощо. Бенчмаркинг за показниками 
цього блоку дає можливість ідентифікувати ринкову позицію банку в аспекті 
унікальності його продуктової пропозиції.     

Блок «Параметри вхідного потоку позичальників» включає низку параметрів, які 
дозволяють порівняти характеристики позичальників, що звертаються за кредитом до 
окремого банку, із усередненими характеристиками. Характеристики можуть бути 
соціально-демографічними (вік, стать, сімейний статус тощо); характеристиками 
кредитоспроможності, виражені розподілом скорингових балів позичальників; 
характеристиками кількості запитів по клієнтам (відображає показник того, скільки 
банків клієнт обійшов до звернення в цей банк); характеристиками кредитного 
навантаження (за яким кредитом звертається клієнт в банк). Це дуже важливий 
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порівняльний аналіз, який ідентифікує відмінності вхідного потоку позичальників 
окремого банку. 

Параметри прострочення дають можливість порівняти ринкову позицію банку в 
аспекті заборгованості за виданими кредитами. Можуть бути використані наступні 
показники: процент позичальників які не здійснили перший платіж (показник FPD – 
First Payment Default); процент позичальників які не здійснили жодного платежу 
протягом всього терміну кредиту; процент позичальників які мають прострочення 3 
та більше платежів; середня сума заборгованості у одного боржника; середня 
кількість  прострочених платежів у боржників та інші показники. Порівняльний 
аналіз цих показників з середньо ринковими дозволяє визначити рівень ризику банку 
на ринку по відношенню із середньо ринковим. Якщо ризик банку значно більший за  
середньо ринковий, то це говорить про слабкість позиції банку.      

У блоці «Параметри регіонального зрізу» мають бути представлені показники, 
наведені в попередніх блоках за регіонами. Це дасть можливість ефективної оцінки 
ринкової позиції банку на регіональному рівні.  

Оцінка окремих банків за параметрами бенчмаркингу може бути представлена 
наступним чином. Формується низка параметрів для оцінювання банку у порівнянні з 
середньо ринковими показниками. Параметри конструюють таким чином, щоб всі 
вони були предметом «максимізації» - тобто чим більший показник, тим краще. 
Середньоринкові показники приймають за 1, а відхилення для окремого банку за 
кожним з параметрів розраховується по відношенню до цієї одиниці. Графічна 
презентація цього подана на рис.2, де порівнюється два банки А та Б із середньо 
ринковими показниками за десятьма параметрами. 

 
Рис.2. Бенчмаркингове порівняння банків А та Б із середньо ринковими 

значеннями. 
 
Для інтегрального кількісного оцінювання відхилення показників конкретного 

банку від середньоринкових показників можна використати наступний підхід. 
Розраховуються показники відхилення «вверх» та «вниз» у вигляді семі-стандарних 
відхилень. Нехай до бенчмаркингу включено ; параметрів. Значення параметру < для 
конкретного банку позначатимемо += , а значення бенчмаркингу >?=  (за 
пропонованим вище підходом >?= приймаються за 1). Тоді  семі-стандарні 
відхилення визначаються наступним чином: 
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@A � 9BC?<DEFA ,  де  BC?<DEFA � G ∑ I= ∙ �+= K >?=���=LM ;I= � 1, якщо	+= R >?=;I= � 0, якщо	+= S >?= . 
@U � 9BC?<DEFU , де  BC?<DEFU � G ∑ V= ∙ �+= K >?=���=LM ;V= � 1, якщо	+= W >?=;V= � 0, якщо	+= X >?= . 
Якщо @A R @U, то інтегральний показник відхилень в позитивний бік вище 

інтегрального показника відхилень в негативний бік. Це є індикатором того, що 
ринкова позиція банку на ринку споживчого кредитування в цілому є кращою за 
середньо ринкову. Якщо @A W @U , то в цілому ринкова позиція є гіршою за середньо-
ринкову. В прикладі, представленому на рис.1:  

для банку А:  @A � 0,07; 	@U � 0,12;  для банку Б:			@A � 0,19; 	@U � 0,13. 
Тому, за даним підходом, ринкова позиція банку Б в цілому краща за ринкову 

позицію банку А. Для відображення значимості критеріїв можна використовувати 
зважувальні коефіцієнти в формулах семі-варіацій.  

Висновки. Розвиток споживчого кредитування в банківському секторі породив 
значну конкуренцію та необхідність адаптації до ринкових змін. Для оцінки власної 
ринкової позиції банкам доцільно використовувати метод бенчмаркингу, який добре 
зарекомендував себе в різних сферах. На українському ринку споживчого 
кредитування бенчмаркинг може бути побудований на базі даних бюро кредитних 
історій, які накопичили значний обсяг кредитних історій фізичних осіб. Сукупність 
середньо ринкових показників може бути взята за базу для бенчмаркингового 
порівняння. Використання такого підходу дозволятиме ідентифікувати переваги та 
«слабкі місця» для банку та завчасно прийняти рішення щодо покращення ринкової 
позиції.     

_________________________ 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ARIS ДЛЯ 
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

О. Кареліна 

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя 
м. Тернопіль, вул. Руська, 56 
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У статті обґрунтована доцільність вивчення програмного 
забезпечення ARIS 9 для моделювання бізнес-процесів студентами 
спеціальності «Економічна кібернетика» у рамках дисципліни «Пакети 
прикладних програм для моделювання бізнес-процесів». 
Ключові слова: моделювання, бізнес-процес, ARIS 9, хмарні обчислення, 
інформаційні технології. 

 
Вступ. Процесний підхід до управління підприємством виник у 80-х роках XX 

століття для вирішення проблем на виробництві, підвищення якості продукції та 
рівня задоволеності споживача. Принципи цього методу управління були узагальнені 
для різних організацій і сформульовані у стандарті якості ISO 9000. В Україні зараз 
діє стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 [2], який дає основні визначення процесного 
підходу до управління та регламентує його впровадження на підприємстві. 

Для опису бізнес-процесів у 1981 р. департаментом військово-повітряних сил 
США був розроблений стандарт IDEF0 [7], який еволюціонував до 1993 р. в 
IDEF3.Опис процесу являє собою «чорну скриньку» із входами, виходами, 
управлінням та механізмом реалізації. Складність сприймання таких діаграм полягає 
у тому, що на одній схемі зображені і характеристики бізнес-процесу, і елементи 
організаційної структури підприємства, у яких здійснюється процес, і регламенти, що 
керують процесом. При значному ступені деталізації з однієї діаграми зрозуміти суть 
процесу неможливо, потрібно звертатись до великої кількості батьківських та 
дочірніх діаграм. Така методика моделювання бізнес-процесів була вдосконалена у 
1984 р. професором університету землі Саар А.- В. Шеєром і реалізована у пакеті 
прикладних програм ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. У статті І. В. Гордієнко  «Аналіз 
підходів до моделювання бізнес-процесів» [1] подано класифікацію методів 
моделювання бізнес-процесів, відповідно до якої методологію ARIS можна віднести 
до графічних. Важливою є теза автора стосовно того, що створення формалізованих 
моделей суперечить якісній природі багатьох елементів бізнес-процесів і часто 
виявляється неможливим, це пояснює незначну кількість математичних розробок у 
даній галузі. У статті Н. Ю. Чорної «Моделювання бізнес-процесів інтеграційних 
об’єднань. Загальні принципи та методологія» (2009 р.) [5] охарактеризовано 
методику імітаційного моделювання бізнес процесів. Імітаційне моделювання бізнес-
процесів торгівельної компанії розглядає З. М. Соколовська у статті «Моделювання 
бізнес-процесів підприємства на платформі ITHINK» (2010 р.) [3]. 
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У останніх публікаціях в Російській Федерації від уточнення дефініцій та 
визначення методологій, перейшли до розгляду аспектів практичної реалізації 
процесного підходу до управління підприємствами [4]. 

В англомовних публікаціях розглядають методології моделювання та їх 
практичні застосування [8; 9]. 

Метою статті є обґрунтування доцільності вивчення в рамках навчальної 
дисципліни «Пакети прикладних програм для моделювання бізнес-процесів» 
студентами спеціальності «Економічна кібернетика» програмного забезпечення 
ARIS. 

Основний зміст статті.  
У методології ARIS створюється кілька взаємопов’язаних моделей: 

- організаційна модель підприємства, яка демонструє структуру підрозділів 
та кадрове забезпечення; 

- мережа бізнес-процесів, яка дозволяє зрозуміти взаємозв’язок основних та 
забезпечувальних процесів підприємства; 

- моделі окремих бізнес-процесів, побудова яких є основою для 
реінжинірингу та постійного покращення роботи підприємства; 

- модель даних, яка створюється для реалізації їх структури у вибраній 
системі управління базами даних; 

- модель IT-інфраструктури, яка ілюструє апаратне і програмне забезпечення 
інформаційної системи; 

- довільна діаграма, яка дозволяє реалізувати методики моделювання, які не 
представлені у названих вище видах моделей. 

Актуальною версією пакету ARIS для моделювання бізнес процесів є ARIS 9, у 
якому реалізована технологія хмар, є можливості для використання мобільних 
пристроїв та соціальних мереж. Таке програмне забезпечення може 
використовуватись у компаніях, цінність яких базується на знаннях. 

Software AG – розробник ARIS – відзначає [6], що комунікація у соціальних 
мережах докорінно змінює методи співпраці та спілкування і впливає на підтримку 
бізнес-процесів. Із новим продуктом ARIS Connect підприємства мають змогу 
відкрити силу соціальної співпраці для бізнесу та ІТ-системи. ARIS Connect пропонує 
клієнтську технологію, яка базується на HTML5 і може використовуватись на 
смартфонах та планшетах. 

Соціальні мережі сприяють появі багатьох осіб, що цікавляться товарами чи 
послугами компанії та відіграють різні ролі для підприємства, мають різні очікування 
та вимоги. ARIS надає усім зацікавленим особам середовище з відповідними 
інструментами, у якому представлені продукти компанії та використовується 
інтерфейс, який відповідає ролі, умінням і потребам користувача. Інші можливості 
ARIS Connect: 

- проведення дискусій щодо процесів, утворення та приєднання до груп; 
- перегляд будь-якої інформації із ARIS за допомогою браузера; 
- візуалізація процесів чи будь-якої інформації про компанію; 
- моніторинг активності у мережі компанії; 
- трансформація моделей процесів у прості для читання веб-сторінки. 

Інтенсивна співпраця у мережах потребує чіткого управління роботою 
користувачів, тому в ARIS передбачено розгалужені засоби для управління 
процесами М2Е (Model-to-Execute) та IT-планування, такі як інформаційні дошки 
процесів та управління у «хмарах». 
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Оскільки підтримкою процесів повинні займатись усі працівники компанії, усім 
повинні бути доступні і зрозумілі ефективні інструменти моделювання та 
реінжинірингу бізнес-процесів. Тому Software AG запропонував інтерфейс, подібний 
до продуктів Microsoft Office та популярних браузерів. Інтерфейс ARIS орієнтований 
на ролі користувачів, тому можна мати доступ до одного або кількох напрямів 
моделювання та реінжинірингу процесів, таких як аналіз бізнес-процесів, розробка 
архітектури компанії, шість сигма. 

Однією із сучасних особливостей ІТ-систем компаній є стрімке зростання обсягу 
даних, які потрібно зберігати та опрацьовувати, тому в ARIS 9 з’явились такі нові 
можливості: 

- доступ до ARIS-репозитарію для комплексного аналізу за методом трьох 
кроків: запит – шаблон – результат; 

- створення запитів за допомогою графічного побудувача та визначення того, 
як повинні бути візуалізовані дані – у таблицях Microsoft Excel, документах 
Microsoft Word чи інформаційних дошках ARIS MashZone; 

- перегляд бази даних у реальному часі; 
- обмін документами між усіма програмами ARIS та зберігання документів 

компанії у єдиному сховищі. 
Для опису бізнес-процесів в ARIS обрано нотацію BPMN 2.0, яка функціонально 

аналогічна моделям ЕРС (event-driven process chain) і надає такі засоби: 
- розробка моделей процесів «як є» та «як буде»; 
- проведення кількісного аналізу через динамічну анімацію моделі та 

отримання статистичних даних за час експерименту; 
- проведення експериментів «що якщо» для визначення впливу на процес 

окремих факторів, наприклад – що буде, якщо вилучити із процесу один 
ресурс; 

- аналіз процесу на відповідність допустимим межам, визначеним для зміни 
ключових показників ефективності (КРІ) – наприклад, чи відповідає 
заданій величині кількість замовлень товарів чи послуг. 

Важливим модулем ARIS 9 є Risk & Compliance Manager, який забезпечує: 
сигналізування у реальному часі про перевищення встановленого рівня ризику чи 
настання виняткових подій; підвищення прозорості усіх процесів задля прийняття 
ефективних рішень. 

Висновок. Програмне забезпечення ARIS для моделювання бізнес-процесів 
надає можливість використовувати актуальні тенденції розвитку інформаційних 
технологій, такі як «хмарні обчислення», опрацювання надвеликих обсягів даних, 
можливість формувати соціальні мережі та працювати з мобільними пристроями 
тощо. Вивчення програм ARIS студентами спеціальності «Економічна кібернетика» 
підвищить їх конкурентоздатність на ринку праці фахівців економічного 
моделювання та аналізу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ARIS ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Е. Карелина 

Тернопольский национальный технический университет им. И. Пулюя 
г. Тернополь, ул. Руська, 56 

В статье обоснована целесообразность изучения программного обеспечения 
ARIS 9 для моделирования бизнес-процессов студентами специальности 
«Экономическая кибернетика» в рамках дисциплины «Пакеты прикладных программ 
для моделирования бизнес-процессов». 
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вычисления, информационные технологии. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ 
МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЗАСОБАМИ ANYLOGIC 

О. Клепікова 

Одеський національний політехнічний університет 
65044,  м. Одеса, проспект Шевченка, 1 

У статті розглянуто сучасний підхід імітаційного моделювання для 
дослідження виробничо-збутової діяльності підприємства.  Методом 
дослідження обрано методи і моделі імітаційного моделювання. 
Надано рекомендації щодо удосконалення маркетингових рішень 
виробничого підприємства на основі використання імітаційної моделі, 
яка охоплює три підходи імітаційного моделювання: системну 
динаміку, дискретно-подієвий і агентні підходи. 
Ключові слова: маркетинг, виробничі запаси, ланцюг поставок, 
імітаційна модель, системна динаміка, дискретно-подієвий підхід, 
агентний підхід. 

 
Сучасні технології бізнесу характеризуються високою динамічністю, пов'язаною 

з потребами ринку. Велику складову собівартості продукції займають витрати 
безпосередньо не пов’язані з процесом і обсягом виробництва. У зв’язку із 
зростаючою конкуренцією на рику товарів та послуг, зменшенням життєвого циклу 
виробів, орієнтацією виробництва і послуг на індивідуальні потреби клієнтів 
відчутно збільшилися витрати на рекламу і маркетинг. 

Все це вимагає перегляду поглядів на планування комерційної діяльності, 
оскільки, необхідно виготовляти такі товари і послуги, які продаються. Тому, 
сьогодні маркетинг і планування продажів безпосередньо пов’язані з процесом 
виробництва. 

У цих умовах актуальною є проблема вдосконалення інформаційних систем 
управління підприємством, які повинні оперативно відображати стан виробничих та 
невиробничих процесів з метою прийняття своєчасних рішень як для забезпечення 
процесів виробництва, так і клієнтів. 

Виходячи з цих передумов використання сучасних багатопідхідних моделей 
імітаційного моделювання для оперативної підтримки та вироблення альтернативних 
рішень у маркетингу та на виробництві є актуальною задачею. 

Процес здійснення управління виробництвом та матеріальними запасами на 
різних стадіях виробництва розглянуто в працях Д. Дж. Бауэрокс, А. Ф. Кабака, Д. 
Дж.   Клосс, В. Н. Кравченко, М. Кристофер, В. Ф. Ситник, Х. Мура, Р. Уедерфорда, 
П. Хелен та ін.  

Не зважаючи на глибоку розробленість задачі управління виробництвом та 
матеріальними запасами, сьогодні, існує багато питань, пов’язаних із розширенням 
цієї задачі та поєднанням з маркетингом. Цей факт зумовлює необхідність 
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проведення подальших теоретико-методологічних і прикладних досліджень з 
управління виробництвом на підприємстві у просторі часу, маркетингових методів 
оцінки ринку. Актуальність, теоретична новизна та практична значущість 
дослідження цих проблем визначили вибір теми дослідження. 

Метою статті є аналіз існуючих підходів управління виробничо-збутової фірми 
та розробка науково-практичних рекомендацій на споживчому ринку виготовленої 
продукції на базі агетно-динамічної імітаційної моделі управління запасами.   

Сьогодні практично усі підприємства використовують інформаційні 
корпоративні системи, такі як MRP, ERP-системи, 1-С Підприємство та ін. 
Впровадження окремих блоків, або процесів в ці системи є складною та не дешевою 
задачею, до того ж, потребує багато часу. Тому, створення та апробація ситуаційних 
моделей для вирішення нових задач управління з метою як подальшого 
впровадження в корпоративні системи підприємства, так і для вирішення окремих 
виробничих та управлінських проблем є актуальною задачею. 

Будь-яка компанія зацікавлена у збільшенні продажів і розширення своєї 
клієнтської бази, але засоби досягнення цих цілей не завжди очевидні. Щоб вибрати 
найбільш раціональну стратегію маркетингу і продажів, фахівцям необхідно 
проаналізувати величезну кількість факторів, що впливають на її успіх, наприклад: 
рівень доходів, особливості продукції, дії конкурентів, тенденції розвитку сучасних 
технологій, вимоги ринку і клієнтів, виробничі потужності, сегментація ринку, 
національні особливості потенційних покупців. Крім того, більшість з факторів 
необхідно розглядати в динаміці [2, 3]. 

Технологія імітаційного моделювання охоплює важливий цикл системного 
моделювання, від постановки проблеми і формування концептуальної моделі − до 
аналізу результатів обчислювального експерименту і прийняття рішення. 

Область застосування імітаційних моделей практично не обмежена [5]. 
Застосування імітаційних моделей дає безліч переваг в порівнянні з виконанням 
експериментів над реальною системою і використанням інших методів, а саме: 
вартість, час, точність, наочність, універсальність та ін.  

Розглядаючи імітаційне моделювання як засіб вирішення проблем бізнесу, 
можна виділити три основні підходи: системна динаміка; дискретно-подієве 
моделювання (процесно-орієнтоване); агентне моделювання. 

Системна динаміка передбачає високий рівень абстракції і використовується в 
основному для завдань стратегічного рівня. Процесно-орієнтований (дискретно-
подієвий) підхід використовується в основному на операційному і тактичному рівні. 
Спектр застосування агентних моделей включає завдання будь-якого рівня 
абстракції: агент може представляти компанію на ринку, покупця, проект, ідею, 
транспортний засіб, пішохода, робота і та ін. [1, 4]. 

Аналіз ринку інформаційних технологій дозволяє виявити такі домінуючі базові 
концепції в сучасних системах моделювання: 

для дискретного моделювання – системи, засновані на описі процесів 
(Extend,  Arena, ProModel, Witness, Taylor, Gpss/H-Proof та ін.);  

для систем, орієнтованих на неперевне моделювання, – моделі і методи 
системної динаміки (Powersim, Vensim, Dynamo, Stella, Ithink  та ін.); 

для агентного моднлювання Arena, AnyLogic та ін. 
Відзначимо, що домінуючою тенденцією сьогодні є взаємопроникнення всіх 

видів моделювання, симбіоз різних інформаційних технологій в області 
моделювання, особливо для складних застосувань і комплексних проектів по 
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моделюванню (багатопідхідне імітаційне моделювання). Прикладом такої системи 
можна назвати AnyLogic. Система моделювання AnyLogic підтримує на єдиній 
платформі абсолютно всі існуючі підходи дискретно-подієвого і безперервного 
моделювання (блок-схеми процесів, системну динаміку, агентне моделювання, карти 
станів, системи рівнянь та ін.) [4]. 

На виробничих підприємствах значна увага приділяється етапам постачання та 
використання різних видів виробничих запасів, як важливого джерела забезпечення 
безперебійної роботи. Керівники підприємств зацікавлені в оптимізації логістичних 
каналів та проведенні контролю як постачання, так і споживання продукції. Для 
моделювання цієї ситуації необхідно спільно використовувати усі три підходи 
імітаційного моделювання (системну динаміку, дискретно-подієвий і агентний 
підходи) .  

Модель ланцюжка поставок побудована за допомогою дискретно-подієвого 
підходу з використанням об'єктів бібліотеки AnyLogic Enterprise Library. Ланцюжок 
поставок реалізує стаціонарну політику оновлення запасів (ZapasuLevel, 
ZakazuKolvo): при зменшенні рівня запасів товарів клієнта до ZapasuLevel 
(ZapasuLevel – поточна кількість запасу), клієнт замовляє (ZakazuKolvo - очікувана 
кількість) товарів (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Модель ланцюжка постачання 
 
Для ритмічності виробничого процесу на підприємстві необхідно повне 

забезпечення його технологічними, трудовими, матеріальними та фінансовими 
ресурсами. На сьогодні, використання сучасних корпоративних систем класу ERP 
(Enterprise Resource Planning) зводять питання створювання запасів на підприємстві 
до мінімуму. В сучасних ринкових умовах ведення бізнесу мають місце інтеграційні 
процесі. 

 Існують об’єктивні фактори, які зумовлюють потребу створення страхових 
запасів [6]. Серед яких, слід відзначити: незбіг ритмів постачання (або виробництва) і 
використання матеріальних ресурсів; випадкові коливання попиту в проміжку часу 
між поставками, тривалості інтервалу часу між поставками, обсягів поставок; 
сезонність попиту та сезонність виробництва предметів споживання та ін. 

Водночас існують і серйозні передумови на користь зменшення або зведення до 
нуля запасів матеріальних ресурсів. Сюди належить: плата за фізичне зберігання 
запасу; втрачений економічний виграш через зв'язування оборотних коштів у 
запасах; втрати в кількості і якості матеріальних ресурсів, включаючи моральний 
знос. 

На основі  ситуаційної імітаційної моделі можливо підібрати такий рівень 
запасу, який би дозволив здійснити безперервне виробництво, тобто повністю 
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задовольняти необхідний попит. Попит у моделі визначається кількістю споживачів 
продукту, що виготовляється. Оцінка цього показника визначається маркетинговими 
дослідженнями. Завдяки змінним «Черга замовлень», «Виробництво», «Склад», «В 
доставці», «Продаж» користувач імітаційної моделі має змогу вказати − який рівень 
запасу необхідний для виробництва в динаміці на досліджуваний період. І у процесі 
моделювання наглядно спостерігати за цими показниками графічно (рис. 2). Звісно, 
усі виробничі процеси тісно пов’язані з потребами ринку.  

 
Рис. 2. Основні показники діяльності підприємства 
 
Модель споживчого ринку є агентною, де кожен окремий споживач заданий 

агентом (рис. 3).  

 
Рис. 2. Модель споживчого ринку 
 
Оскільки, розповсюдження виготовленої продукції залежить від певних умов на 

ринку, а саме реклами на продукцію, якості продукції, необхідності саме цієї 
продукції. Ці дослідження виконують маркетологи. Логіка прийняття рішень 
споживачем включає в себе системно-динамічну частину (рис. 4), яка моделює 
динамічну змінну зацікавленості споживача в продукті (накопичувач Interest) від 
вказаних умов.  
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 Рис. 4. Модель прийняття рішень споживачем 
 
У моделі змінна Interest обчислюється за формулою: ReklamaEffekt- 

PoteraInteresa- PoteriUnavailailability (рис. 4). Тобто зацікавленість споживача 
(Interest) залежить від ефективності та інтенсивності реклами (ReklamaEffekt), від 
втрати інтересу до виробу (PoteraInteresa) та від втрати інтересу із-за відсутності 
виробу, що виготовляється, на ринку цієї продукції (PoteriUnavailailability). Оцінки 
вказаних показників здійснюються відділом маркетингу. Наприклад, втрата інтересу 
може залежати від дефіциту на продукцію, а втрата інтересу до виробу може 
означати, що продукція не витримує конкуренцію із-за якості або відсутності 
інноваційних характеристик. Маркетологи досліджують ринок розповсюдження 
продукції. Існує багато методик для того, щоб визначити ймовірність реалізації 
продукції в бізнес-проекті. Ситуаційна модель прийняття рішень споживачем є 
статистичним та наглядним дослідженням завоювання ринку конкретною продукцію, 
оскільки дозволяє враховував велику кількість факторів, оцінити ситуацію при 
варіації цих факторів та напрацювати альтернативні рішення.  

На рис. 4 представлена діаграма станів, що моделює дискретні рішення, які 
приймаються споживачем. Логіка роботи діаграми полягає у наступному: 
користуючись продуктом споживачі поширюють про нього позитивні відгуки, 
посилаючи повідомлення іншим споживачам. Але певна частина споживачів все-таки 
не купує продукт, та знову стає потенціальними споживачами, можливо у пошуках 
альтернативних варіантів для даного продукту. У даній моделі маркетингове 
дослідження ринку полягає в тому, споживачі діляться на чотири категорії: 
потенційні; ті, що намагаються купити; клієнти (ті, що вже купили); незадоволені 
(або ті, що відмовилися купити продукт), рис. 5.  
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Рис. 5. Динаміка розповсюдження продукту 
 
Відповідно до наведеного вище матеріалу можливо, на наш погляд, зробити 

наступні висновки та пропозиції:   
розробити довгострокову  та середньострокову стратегію стратегію маркетингу 

(яку продукцію організація повинна випустити на ринок через N років, на яку 
ринкову нішу вона повинна бути націлена, до якої цінової категорії ставитися і та 
ін.);  

здійснити прогнозування продажів і попиту;  
налагодити оперативне управління (оперативно реагувати на мінливі умови 

ринку). 
Запропонована імітаційна модель фактично відіграє роль системи підтримки 

прийняття рішень для відділу маркетингу або керівництва підприємства, оскільки 
може використовуватися в якості системи оперативного управління і як інструмент 
прийняття стратегічних рішень. Складні інформаційні потоки, якими оперують 
менеджери з логістики, недоступні для точного аналізу за допомогою традиційних 
методів. Неточність при прийнятті рішень в логістиці може привести до збільшення 
рівня фінансових та бізнес втрат. Імітаційне моделювання − гнучкий і 
багатофункціональний підхід для опису процесів складської логістики, транспортної 
логістики та управління ланцюгами поставок, застосовуваний на всіх етапах: 
планування, управління, контроль. Модель показує взаємодії між ланками 
логістичної системи, прогнозує альтернативні варіанти розвитку подій, допомагає 
виявляти екстрені ситуації, що вимагають особливої уваги менеджерів, створює 
звітність для детального розуміння поведінки логістичної системи.  
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MODELING OPERATIONAL SUPPORT MARKETING SOLUTIONS 
OF MANUFACTURE WITH ANYLOGIC 

О. Klepikova 

 Odessa national polytechnic university 
65044, Odessa, Shevchenka avenue, 1 

The article deals with the modern approach of simulation to study the production and 
marketing of the company. Research methods are methods and model simulation. The 
recommendations to improve marketing decisions on production through the use of a 
simulation model which includes three approaches of simulation: Discrete Event, Agent 
Based, and System Dynamics Simulation. 

Key words:  marketing, inventory, supply chain, simulation model, system dynamics, 
discrete-event simulation (process-oriented), agent-based approach. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВАМИ ANYLOGIC 

О. Клепикова 

Одеський национальный политехнический университет 
65044, г. Одесса, проспект Шевченко, 1 

В статье рассмотрен современный подход имитационного моделирования для 
исследования производственно-сбытовой деятельности предприятия. Методом 
исследования выбраны методы и модели имитационного моделирования. Даны 
рекомендации по совершенствованию маркетинговых решений производственного 
предприятия на основе использования имитационной модели, которая охватывает 
три подхода имитационного моделирования: системную динамику, дискретно-
событийный и агентные подходы. 

Ключевые слова: маркетинг, производственные запасы , цепочки поставок, 
имитационная модель, системная динамика , дискретно-событийный подход, 
агентный подход. 

 
Стаття надійшла до редколегії  29.11.2013, 

прийнята до друку 02.12.2013 



ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50. С. 153-159 
 Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2013. Issue 50. P. 153-159 

© О. Коваленко, О. Карпова, 2013 

УДК 658.004.9 (045) 

ОНТОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ  ІНФОРМАЦІЙНОГО НАУКОВО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

 О. Коваленко, О. Карпова 

Вінницький національний аграрний університет  
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Вінницький фінансово-економічний університет  
21037, м. Вінниця, вул. Пирогова 71а 

Стаття містить результати синтезу онтологічної моделі науково-
консультаційного освітнього середовища. Автори пропонують  
використовувати  новий онтологічний підхід до аналізу контенту 
освітнього середовища. Для цього виконано аналіз класифікації 
онтологій, обгрунтування доцільності використання онтологій для  
аналізу існуючого  середовища та при його створенні та 
реструктуризації.  Автори  представили математичну модель 
внутрішнього порталу університету як науково-консультаційного 
освітнього середовища та здійснили його візуальне моделювання в 
середовище редактора Protege.  
Ключові слова: інформаційне середовище, онтологія, онтологічна 
модель, науково-консультативне середовище, освітнє середовище, 
візуальне моделювання.  

 

Загальновідомо, що якість рішень залежить від інформації, від даних, якими 
оперує система, їх організації та структурованості. Інформаційна система повинна 
бути побудована таким чином, щоб процес управління даними та знаннями системи 
був керованим та достатньо оптимальним. 

Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням рівню застосування 
інформаційних систем, заснованих на знаннях, для підтримки процесів прийняття 
рішень, зокрема, в галузі освіти і науки, та обсягів інформації, якими вони оперують, 
висуває особливі вимоги до методів їх побудови. 

Онтології як модель подання знань можуть грати ключову роль в розробці 
сучасних інформаційних систем, в тому числі і освітніх. Як правило, онтології 
застосовують для розв’язання задач подання знань про предметну галузь в явному 
вигляді для їх подальшого використання, створення компонентів системи, підтримки 
процесу відображення та розподілення схем баз даних і структур Web-сервісів та 
забезпечення взаємодії між програмними агентами. 

В останні роки все більший інтерес представляють методи опису предметної 
області, засновані на онтологіях. Великий внесок у розробку і використання таких 
методів внесли вітчизняні та зарубіжні вчені та практики Н. Алексєєв, Т.А. 
Гаврилова,  Л. Глоба, Т.  Грубер, Н. Гуарионо, Ю. Загорулько,   Ф. Пелещишин, Н. 



О. Коваленко, О. Карпова 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 154

Пінгіна, В. Прилуцький, Л. Стоянович та інші; дослідники та практики компаній 
Hewlett Packard, Oracle, IBM, Microsoft, Sun Microsystems. 

Важливими перевагами застосування онтологічного підходу є гнучкість систем, 
побудованих з використанням онтологій, здатність систем автоматично адаптуватися 
до різних структур, можливість подавати інформацію в явному вигляді та 
контролювати наявність та властивості будь-якого об’єкту, описаного в онтології, 
гарантуючи таким чином прозорість системи. Саме тому доцільно використовувати 
метод онтологій для  виявлення «білих плям» працюючих інформаційних середовищ 
та при  їх створенні  або реструктуризації. 

Мета досліджень – сформувати загальну онтологічну модель науково-
консультативного освітнього середовища для аналізу зв’язків контенту.  

Основними елементами в структурі  інформаційного середовища є: 
- власне сама інформація – відомості про об’єкти та явища навколишнього 

середовища, їх параметри та властивості, які сприймають інформаційні 
системи в процесі її подальшої роботи; 

- апаратні засоби – це фізичне устаткування, що використовується для 
процесів уведення, обробки і зберігання даних в інформаційній системі; 

- програмне забезпечення – програмні модулі, що реалізують детально 
описані, запрограмовані інструкції, які керують і координують компоненти 
комп’ютерних апаратних засобів в інформаційній системі; 

- телекомунікації – фізичні пристрої, що зв’язують різні фрагменти апаратних 
засобів і забезпечують передачу даних; 

- кінцеві користувачі інформації – застосування інформаційних технологій 
надає користувачам можливість оперативно одержувати доступ до будь-якої 
накопиченої інформації та ефективно використовувати її для вирішення 
поставлених задач і прийняття рішень. 

Розробка інформаційного середовища ВНЗ повинна базуватися на основних 
принципах створення корпоративних інформаційних середовищ[1]:  

- одночасність системної розробки, реалізації та використання при 
забезпеченні одночасної супроводжувальної роботи всіх учасників проекту: 
як груп розробників, так і користувачів; 

- стандартизація всіх типових компонентів інформаційних процесів 
корпоративної системи; 

- інтеграція як метод організації окремих компонентів, підсистем, і навіть 
систем в єдине ціле інформаційне середовище, що забезпечує їх 
координовану та цілеспрямовану взаємодію, а також підтримку та 
систематизацію виконання процесів учбової та наукової діяльності; 

- інтелектуалізація, як метод підготовки необхідних аналітичних та статичних 
даних для діяльності вищого навчального закладу в цілому. 

Мережеві моделі представляють знання в такій формі, що програми, які 
використовують ці моделі, найчастіше спираються тільки на наявність відносин між 
поняттями без урахування типів цих відносин. Це пов’язано з тим, що набір 
можливих типів зв’язків в мережевих моделях представлення знань не обмежений, 
інженер по знаннях може за необхідності добавляти нові типи відносин. Теоретично 
це означає, що програма, що використовує мережеву модель, не може враховувати 
особливості різних типів відносин, тобто враховувати їх семантику. В онтології 
створення мережевої структури не є пріоритетним завданням. Таким завданням 
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являється створення таксономії за заздалегідь відомими відносинами. Це дозволяє 
створювати програми, які б враховували семантику цих відносин. 

Виходячи зі сказаного вище пропонується наступне формальне визначення 
онтології. 

Онтологія – це знакова система, яку можна описати наступним чином. 
0 = <C, R, L, Pc, PLC, PLR),    (1), 
де С = {с,,...,сп} – скінченна множина понять в онтології; 
R = {г,,...,гщ} – скінченна множина бінарних відносин R;  
(сх,су) – зв’язок між поняттями; 
L = {l,,.-,Ik} – кінцева множина лексичних міток (словник онтології);  
PccCxC, PCGR – антисиметричне, транзитивне, нерефлексивне бінарне 

відношення, яке є відношенням часткового порядку на множині понять С;  
PLC сLхС – бінарне відношення інцидентності між множинами L і С; 
Pu cLxR – бінарне відношення інцидентності між множинами L і R. 
 У зв’язку з різноманітністю завдань, що вирішуються за допомогою 

онтології, їх можна диференціювати за безліччю ознак. На практиці основними 
критеріями класифікації є - призначення онтології, виразність онтології, 
формальність онтології. Далі розглядаються деякі з наведених у літературі 
класифікацій. 

 За призначенням, онтології підрозділяють таким чином[2]: онтології 
верхнього рівня (top-level ontology). Містять опису загальних понять, які не пов’язані 
з конкретними предметними областями, тобто вони можуть бути застосовані до будь-
якої з них. Такими поняттями можуть бути «час», «простір», «подія», «дія» і т.д.; 
онтології предметних областей (domain ontology).  
Також онтології поділяють залежно від конкретної задачі або точки зору. Цю 
класифікацію зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Види онтологій, згідно з їх рівнем залежності від конкретної задачі. 
 
Практики  пропонують класифікувати онтології за виразністю наступним чином 

(у порядку зростання виразності) – таксономія; тезаурус; мережа понять; повна 
онтологія [3].  

Наведені підходи до класифікації та розуміння онтологій та аналіз концепції 
наукової діяльності  Вінницького Національного Аграрного Університету дозволив 
виділити такі напрямки  розвитку інформаційного середовища:  оптимізація  зв’язків 
функціональної частини середовища ( робота з документообігом; АСУ Деканат; 
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викладач-студент); активізація формування наукового репозиторію; створення 
віртуальних наукових дискусійних груп; формування інформаційної підтримки 
студентів та аспірантів для наукових досліджень; інформаційна підтримка наукових 
шкіл університету. 

Авторами запропоновано допомогти з вирішенням вищевказаних завдань 
науково-дослідної діяльності вищого навчального закладу за допомогою 
інформаційного середовища, дотримуючись при цьому вищевказаних принципів за 
допомогою використання онтологій, а саме – створення онтології інформаційного 
середовища навчання ВНАУ. 

В основі онтологій лежать властивості, класи, об’єкти і обмеження, що 
реалізують уявлення про об’єкти, як про безліч сутностей, якi характеризуються 
деяким набором властивостей. У результаті повного опису об’єктів і їх властивостей 
предметна область буде представлена як складна ієрархічна база знань, над якою 
можна буде здійснювати «інтелектуальні» операції, такі як семантичний пошук і 
визначення цілісності та достовірності даних. 

Великий обсяг накопиченої інформації та висока швидкість надходження нової 
спричиняють підвищення вимог до сучасних інформаційних систем, в тому числі 
систем, призначених для інформаційного забезпечення наукових і виробничих 
процесів. До цього часу задача розглядалася у контексті створення сховищ 
документів, що забезпечують зберігання, тематичну рубрикацію і пошук документів 
за ключовими словами. Однак, у зв’язку з тим, що дані подаються у вигляді 
текстових документів або інформаційних ресурсів, для людини найбільш зручною 
формою подачі інформації є надання її у вигляді взаємопов’язаних фактів. Для 
вирішення цієї задачі необхідний перехід на якісно новий рівень представлення і 
обробки інформації – семантичний рівень, що дозволить враховувати зміст і значення 
документів, добуваючи з них важливі для користувача факти. 

Засоби надання та інтерпретації інформації у вигляді фактів може забезпечити 
інформаційна система, що використовує як загальні знання про світ, так і знання про 
конкретну предметну область, яку вона обслуговує. В даний час такі знання 
представляються у вигляді онтологій, які використовуються при побудові широкого 
класу інформаційних систем [4].  

Основною метою створення онтологій інформаційного середовища навчання 
ВНАУ є автоматизація навчального процесу та виявлення неактуальних, 
неефективних або взагалі зайвих зв’язків між елементами інформаційного 
середовища навчання ВНАУ. Побудова інформаційного середовища навчання за 
допомогою онтологій дасть змогу подивитись та оцінити діяльність кожного 
елемента системи та зв’язки між цими елементами з нової точки зору.  

Правила глобального середовища – набір різноманітних правил різного рівня 
формалізованості та обов’язковості взаємодії сайтів та користувачів між собою. 
Найважливіша група правил стосується того, як користувач WWW шукає потрібну 
йому інформацію та переміщається по WWW.  Для власників сайтів ці правила 
відображають, як саме і з яких джерел можна отримати  трафік – потік відвідувачів 
для сайту. Середовище ВНАУ представляє собою інформаційний портал – сукупність 
сайтів.  

Сайт являє собою багаторівневу інформаційну систему, що функціонує в 
глобальному відкритому середовищі. Із системного погляду (коли сайт розглядається 
як компонента глобальної системи WWW) веб портал ВНАУ може бути описано у 
такий спосіб [5]: 
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   ( )RelAudDbStructureSite ,,,=                     (2) 
де Structure  – структура сайту;  
 Db – база даних сайту;  
 Aud  – аудиторія сайту;  

 lRe  – оточення сайту. 
Оточення сайту складається з двох множин сайтів: 

   ( ) ( ) ( )( )SiteOutSiteInSiteRel ,=                        (3) 

де ( )SiteIn  – сайти, що визначають Site; 

 ( )SiteOut  –  сайти, що визначаються сайтом Site.  
Оточенням базового сайту є сайти, на які ведуть посилання зі базового сайту, 

або сайти, які містять посилання на базовий сайт. Головним механізмом авторизації 
сайтів на сьогодні є гіпертекстові посилання.  

Представлену модель  інформаційного середовища  можна  візуально 
промоделювати за допомогою  редактора онтологій Protégé(рис. 2).  

 
Рис. 2. Онтологія інформаційного середовища навчання ВНАУ відображена за 

допомогою надбудови «OntoGraf» редактора Protégé версії 4.3. 
 
Його перевагою є те, що програма має потужну надбудову «OntoGraf», яка дає 

підтримку інтерактивної навігації відносин онтології, тобто дає змогу зобразити 
онтологію та зв’язки між її елементами у легкій для сприйняття формі, а саме – у 
вигляді активного графа, який, за необхідності, може відфільтрувати зайву 
інформацію і відображувати лише актуальні у даний момент дані. Отже, як результат, 
ми отримаємо онтологію по функціях інформаційного середовища навчання ВНАУ, 
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ми розкрили усі ролі та усіх користувачів АСУ Деканат, і тепер маємо можливість 
здійснювати запити за функціями. Подальші дослідження дозволять сформувати 
моделі окремих задач та формування і використання загальної бази знань [6; 7]. 

Сформована онтологія дозволила виявити такі слабкі місця електронної системи 
«Сократ»: не повністю визначені і структуровані всі ролі співробітників та студентів 
і відносини між ними; недостатньо визначені  вимоги до запитів для здійснення ролі 
контролю  адміністрацією  ВНАУ; недостатньо визначені ролі співробітників для 
формування звітних документів та їх автоматизації; необхідні окремі дослідження 
зв’язків контенту репозиторію. 

Все це потребує подальшого дослідження та формування онтологій за 
визначеними проблемами. Окремим напрямком досліджень  повинен стати проект 
формування онтології бази знань на основі існуючого тезаурусу та механізмів  його 
опублікування для підвищення  рейтингу ВНАУ в системі Webometrix. 

_________________________ 
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ONTOLOGICAL MODEL OF INFORMATION SCIENTIFIC ADVISOR Y 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
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The article contains the results of the synthesis of the ontological model of scientific - 
educational consulting environment. The authors suggest the use of a new ontological 
approach to the analysis of the content of the educational environment. To do this, the 
researchers performed an analysis of the classification of ontologies, the rationale for the 
use of ontologies for the analysis of the existing environment, as well as its creation and 
restructuring. The authors presented a mathematical model of the internal portal of the 
University as a research and advisory educational space; implemented its visual modeling 
environment editor Protege. 

Keywords: information environment , ontology, ontological model , scientific - 
advisory space , educational environment , visual modeling. 

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО НАУЧНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СРЕДЫ 

  Е. Коваленко, Е. Карпова, 
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Статья содержит результаты синтеза онтологической модели научно - 
консультационного образовательной среды. Авторы предлагают использовать новый 
онтологический подход к анализу контента образовательной среды. Для этого 
выполнен анализ классификации онтологий, обоснование целесообразности 
использования онтологий для анализа существующей среды, а также при ее создании 
и реструктуризации. Авторы представили математическую модель внутреннего 
портала университета как научно-консультационного образовательного пространства 
и осуществили его визуальное моделирование в среде редактора Protege . 

Ключевые слова: информационная среда, онтология, онтологическая модель, 
научно - консультативное пространство, образовательная среда, визуальное 
моделирование. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 

О. Ковальчик, Н. Різник 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 

В статті обґрунтовується доцільність багатокритеріального підходу 
для визначення оптимальної стратегії діяльності підприємств 
дорожнього господарства в сучасних ринкових умовах. Запропоновано 
методику планування виробничої діяльності дорожнього підприємства 
та побудовано модель визначення оптимального варіанту діяльності. 
Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація, підприємства 
дорожнього господарства, конкурентне середовище, планування, 
дорожні роботи. 

 
Перехід України до ринкової економіки значно змінив та ускладнив методи 

планування виробничої діяльності підприємств. На це впливають як 
загальноекономічні чинники, що зумовлюють нерівномірність попиту на послуги та 
продукцію підприємств, так і різке зростання залежності виробничих можливостей 
підприємств від їх інноваційного потенціалу, значне розширення сфер непрофільної 
діяльності підприємств, їхня здатність адаптуватись до конкурентного середовища. 
Сучасна методологія планування вимагає визначення найефективнішого 
використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів підприємств, тобто 
наукової обґрунтованості у плануванні їх діяльності. 

Найбільші труднощі у плануванні своєї діяльності виникають у підприємств 
ряду галузей, де присутнє постійне зменшення розмірів державного фінансування та 
відсутність інших джерел фінансування, що спричиняє перманентне недовантаження 
виробничих потужностей цих підприємств. 

Дана ситуація наявна сьогодні у дорожньому господарстві країни. Крім того, 
вона поглиблюється через те, що спад виробництва у галузі сприяв виникненню 
істотних змін у відтворювальній структурі інвестицій, що виділяються на розвиток 
дорожньої інфраструктури. Це спричинило різке зменшення обсягів робіт з 
будівництва та реконструкції дорожніх об’єктів, відчутно збільшилися обсяги 
недоремонтованих автодоріг та мостів. Кошти, що виділяються з держбюджету, в 
першу чергу направляють на поточне утримання найбільш пріоритетних дорожніх 
об’єктів. В таких умовах перед підприємствам дорожнього господарства постала 
необхідність диверсифікувати свою діяльність в напрямку поточного ремонту та 
робіт по утриманню дорожніх об’єктів, крім виконання суто будівельних або 
ремонтних робіт. 

Цілком закономірним результатом таких змін на підприємствах дорожнього 
господарства є виникнення ряду проблем з планування своєї діяльності. Зокрема, це 
пошук вільних зон на ринку дорожніх послуг, забезпечення достатнього рівня 
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конкурентоспроможності при виконанні основних та непрофільних ремонтних і 
будівельних робіт, збереження виробничого та кадрового потенціалу. Отже, для 
підвищення ефективності діяльності підприємства, для досягнення бажаного рівня 
конкурентоспроможності на цільовому ринку потрібна одночасна реалізація 
декількох груп цілей: економічних, інвестиційних і соціальних. Виникає проблема 
знаходження оптимального рішення в даній ситуації. 

До останнього часу більшість оптимізаційних задач, що застосовувались для 
підвищення ефективності діяльності підприємства визначалися та вирішувалися як 
однокритеріальні, тобто з одним критерієм, що підлягав оптимізації. Проте, такий 
підхід виправданий лише за умов, що показник, який береться за критерій, є 
домінуючим і неточність даних, що використовуються у розрахунках, є достатньо 
малою. 

Можливість визначити тільки один показник або критерій, що відобразив би всі 
аспекти динаміки розвитку та функціонування підприємства значно ускладнена або 
взагалі відсутня в реальних ринкових умовах. За таких умов використання 
звуженого, однокритеріального підходу є недоцільним тому, що відбудеться 
невиправдане спрощення оптимізаційної задачі. Наслідком цього спрощення буде 
зниження економічної ефективності діяльності від впровадження результатів 
рішення задачі у практику роботи як окремих підрозділів, так і підприємства в 
цілому.  

Зрозуміло, що вирішення цих проблем потребує раціонального та наукового 
підходу, що в свою чергу потребує розробки методики планування діяльності 
підприємств в сучасних економічних умовах. 

Ключовим елементом цієї методики, на думку авторів, є багатокритеріальний 
підхід до планування виробничої діяльності підприємства. Багатокритеріальний 
підхід до оптимізації на відміну від однокритеріального більш адекватний цілям та 
задачам діяльності підприємства в реальних умовах і знаходиться у площині 
системного підходу до планування виробництва. Суть його полягає в тому, що вибір 
конкретних напрямків (в певному об’єднанні) має відбуватися одночасно з їх 
об’єктивним аналізом за рядом найбільш важливих критеріїв для досягнення 
намічених цілей. 

Багатокритеріальний підхід до вирішення оптимізаційних задач можна 
розглянути як двоетапний процес. Перший етап передбачає побудову багатоцільової 
(багатокритеріальної) економіко-математичної моделі задачі, а другий – розробку 
(або вибір зі вже відомих) методу її реалізації. 

Функціонування підприємства як системи може бути описано деякими 
критеріями, які можуть подаватися у вигляді цільових функцій. Отримана множина 
критеріїв може бути представлена у вигляді певної векторної цільової функції: 

F(X) = {f1(X), f2(X), …, fn(X)} → min (max) 
qi(X) ≤ ai i=1,m 
X ≥ 0 
де Х=(х1, х2, х3, …, хk) є вектором змінних величин. 
Необхідною передумовою оптимізації є формулювання критеріїв, що як 

правило, мають кількісний характер та показують наскільки кращий один варіант за 
інший. При вирішенні даних задач може виникати ряд проблем [1]: 

- критерії можуть мати різні одиниці чи масштаби вимірювання, що робить 
неможливим їх безпосереднє поєднання. Вирішити цю проблему можна за 
допомогою нормування; 
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- питання врахування пріоритетів критеріїв постає, якщо критерії мають різну 
значущість. Визначити пріоритети для кожного критерію можна за 
допомогою експертних оцінок. 

Для вирішення задач багатокритеріальної (векторної) оптимізації пропонується 
використовувати ряд методів, для кожного з яких визначено умови доцільності 
використання, його переваги та недоліки [2,3]: 

- методи, які використовують обмеження на критерії; 
- методи, які ґрунтуються на знаходженні компромісного рішення; 
- методи, які ґрунтуються на згортання сукупності критеріїв в один; 
- методи, які ґрунтуються на інтерактивному програмуванні; 
- методи цільового програмування. 
Вибір методу вирішення задачі залежить від конкретної ситуації. 
Перелік деяких можливих цілей функціонування підприємств та поставлені їм у 

відповідність критерії оцінки діяльності наведені в таблиці 1. В певній мірі всі вони є 
конфліктуючими між собою, хоча і не мають антагоністичного характеру [4]. Така 
ситуація потребує знаходження компромісних рішень при вирішенні конкретних 
виробничих завдань. В якості приклада нижче розглядається змістовна та 
математична постановка одного з подібних завдань. 

Припустимо, що у підприємства дорожнього господарства, якому бракувало 
фінансування та замовлень за основною діяльністю, з’явилася можливість участі у 
виконанні робіт по утриманню двох ділянок автодороги (об’єкт 1) та мосту (об’єкт 
2). При цьому підприємство має право вибору обсягів зазначених видів робіт на 
даних об’єктах в будь-якому співвідношенні. 

Таблиця 1. 
Відповідність критеріїв оцінки діяльності до цілі функціонування 

підприємства 
№ 
п/п 

Основна ціль функціонування 
підприємства 

Критерій оцінки діяльності 

1. Стале зростання прибутку на 
протязі визначеного терміну 

Максимізація прибутку від усіх видів 
діяльності 

2. Оптимальне використання ресурсів 
підприємства 

Мінімізація витрат (собівартості) 
виробництва 

3. Зростання економічного потенціалу Максимізація доходів від усіх видів 
діяльності 

4. Збереження та збільшення 
виробничого потенціалу 

Максимізація обсягів робіт та обсягів 
послуг, що надаються 

5. Підвищення 
конкурентоспроможності послуг та 
робіт, що виконуються 
підприємством 

Максимізація обсягів робіт та послуг з 
використанням інновацій 

6. Збереження кадрового потенціалу 
та підвищення ефективності його 
використання 

Максимізація обсягів робіт, що 
виконуються висококваліфікованими 
спеціалістами 

Припускається, що є відомими (згідно нормативів) питомі витрати ресурсів на 
виконання цих видів робіт (утримання ділянок автодороги та мосту), а також питому 
показники їх вартості, собівартості та рентабельності виробництва. 
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При вирішенні даної проблеми керівництво підприємства прагне досягнення 
трьох основних цілей (максимізація прибутку, мінімізація витрат виробництва та 
максимізація доходу), але не може точно встановити їх пріоритетність. 

Потрібно визначити, які обсяги робіт по утриманню ділянок доріг та мосту 
доцільно взяти до виконання підприємству, щоб досягти найбільшого узгодження 
між собою прийнятих критеріїв. 

Для формалізації даної задачі введемо наступні позначення: 

Х1 шуканий обсяг робіт з утримання ділянок автодороги  

Х2 шуканий обсяг робіт з утримання мосту  

w1, w2 питома потреба у трудових ресурсах для виконання робіт з утримання 
відповідно ділянок автодороги і мосту 

t1, t2 питома потреба у техніці (машинах і механізмах) для виконання робіт з 
утримання відповідно ділянок автодороги і мосту 

m1, m2 питома потреба у матеріалах для виконання робіт з  утримання 
відповідно ділянок автодороги і мосту 

W, T, M наявність відповідно трудових ресурсів , машин і матеріалів , які 
можуть бути використані при виконанні робіт з утримання ділянок 
автодороги і мосту 

P1, P2 питома вартість робіт з утримання відповідно ділянок автодороги і 
мосту 

C1, C2 питома собівартість робіт з утримання відповідно ділянок автодороги і 
мосту 

R1, R2 питома рентабельність робіт з утримання відповідно ділянок 
автодороги і мосту 

V1, V2 мінімальні обсяги робіт з утримання відповідно ділянок дороги і мосту, 
які дорожній організації доцільно виконувати з економічних міркувань 

 
Враховуючи прийняті позначення ми можемо записати економіко-математичну 

модель поставленої задачі наступним чином: 
вибрані критерії оптимальності: 

Z[M	 �	\M ∗ M̂ _ \� ∗ ^� 		→ ?E+[� � �M ∗ M̂ _ �� ∗ ^� 		→ ?E+[a � bM ∗ M̂ _ b� ∗ ^� 		→ ?<; 	     (1) 

обмеження за ресурсами: 

ZcM ∗ M̂ _ c� ∗ ^� 		S deM ∗ M̂ _ e� ∗ ^� 		S f?M ∗ M̂ _?� ∗ ^� 		S g      (2) 

граничні умови для невідомих: 
M̂ X hM, ^� X h�.       (3) 
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Реалізація моделі (1-3) може відбуватися різними методами, які достатньо 
детально описані в спеціальній літературі [5]. На думку авторів, найбільш 
прийнятним з них є метод мінімакса, який передбачає наступну послідовність 
розрахунків для знаходження компромісного рішення: 

на першому етапі поставлена задача вирішується методами лінійного 
програмування по кожному критерію оптимальності по окремості з метою 
знаходження їх екстремальних значень Fjext(j=1, 2, 3) (максимальних для критеріїв F1 

і F2 та мінімального для критерію F3), а також визначення шуканих значень змінних 
Хі  (1, 2) ; 

на другому етапі для пошуку компромісного рішення Xi
*  вводиться додаткова 

змінна Yj, що характеризує розмір відносного відхилення кожного критерію 
оптимальності Fj

* (при компромісному рішенні) від його відповідного 
екстремального значення: i7 �	 j[7∗ K [7klmj/[7knm;      (4) 

на третьому етапі на основі пошуку мінімального значення серед максимальних 
відносних відхилень критеріїв оптимальності від їх оптимальних значень 
встановлюється компромісне рішення. Для його визначення формується нова 
економіко-математична модель задачі, яка містить вимогу мінімізації змінної 
Y(Y=max{Y1,Y2,Y3}). Ця модель записується наступним чином: 

Цільова функція: 
Y→min,        (5) 
додаткові обмеження, крім записаних (2) і (3): 

Z\M M̂ _ \�^� _ i[Mklm X [Mklm�M M̂ _ ��^� _ i[�klm X [�klmbM M̂ _ b�^� K i[aklm S [aklm      (6) 

Розв’язуючи цю однокритеріальну модель знаходимо компромісне рішення Х1
*  

та Х2
* при мінімальному відносному відхиленні Y. 
Якщо дане рішення задовольняє вимогам керівництва дорожнього підприємства, 

то даний розрахунок є кінцевим, якщо ні – то є можливість його корекції шляхом 
введення додаткових обмежень на величину прийнятих критеріїв оптимальності.  

Отже, на підставі вище викладеного матеріалу можна стверджувати про 
доцільність практичного застосування багатокритеріальної оптимізації щодо 
вирішення задач планування діяльності підприємств дорожнього господарства в 
реальних ринкових умовах. Багатокритеріальна (багатоцільова) оптимізація 
являється одним з методів рішення протиріч, що виникають при розв’язанні планово-
економічних завдань. Вона дає можливість розробки якісного, оптимального плану, 
що зорієнтований на досягнення найважливіших цілей функціонування 
підприємства, оскільки спрямування зусиль на досягнення лише однієї цілі (часто 
локальної) є недоцільним.  

_________________________ 
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OPTIMIZATION OF PLANNING OF ROAD ENTERPRISES ACTIVI TIES 
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Rus’ka st., 56. UA-46001 Ternopil, Ukraine 

The article substantiates feasibility of multi-criteria approach to determine the optimal 
strategy for the road sector enterprises in today's market conditions. The technique of 
planning production activities of the road enterprise is proposed and described model for 
determining the optimal variant of activities. 

Keywords: multi-criteria optimization, road enterprises, the competitive environment, 
planning, road works. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

А. Ковальчик, Н. Ризнык 

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 
46001, г. Тернополь, ул. Русская, 56 

В статье обосновывается целесообразность многокритериального подхода для 
определения оптимальной стратегии деятельности предприятий дорожного хозяйства 
в современных рыночных условиях. Предложена методика планирования 
производственной деятельности дорожного предприятия и построена модель 
определения оптимального варианта деятельности. 

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, предприятия дорожного 
хозяйства, конкурентная среда, планирование, дорожные работы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ В 
ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

О. Ковель, І. Бурденюк 

Вінницький національний аграрний університет 
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

В роботі досліджено особливості побудови експертних систем (ЕС), 
проведено аналіз характеристик економічних експертних систем 
(ЕЕС), призначених для управління господарською діяльністю 
підприємства. Виділені та досліджені питання необхідності 
впровадження ЕЕС на підприємствах. Проведено характеристику 
відомих ЕС в економічній галузі на світовому ринку. 
Ключові слова: економічна експертна система, управління 
підприємством, бази знань, предметна область, управлінські рішення, 
Web-сервіс. 

На сьогодні діяльність підприємств пов’язана з інформаційними системами, які 
все більш ускладнюються, оскільки розвиток бізнесу в сучасних умовах 
характеризується значним збільшенням об’єму інформації. Функціонування в умовах 
глобалізації й нестабільності зовнішнього середовища, підвищення 
конкурентоспроможності, яка у значній мірі залежить не тільки від наявних 
виробничих можливостей, але й від ефективності управління, здатність адаптуватися 
до нових умов, які вимагають використання нових підходів до процесів прийняття 
управлінських рішень, складність контрольованості інформаційних потоків – все це 
зумовлює застосування експертних систем в управлінні господарською діяльністю 
підприємства та прийнятті науково-обґрунтованих управлінських рішень. ЕС здатні 
знайти вирішення цих проблем, зробивши процеси, які відбуваються у системах 
управління, достатньо зрозумілими для людини. 

Теоретичні і практичні питання актуальності і перспектив розвитку експертних 
систем в економіці досліджені у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних 
вчених, як Н.М.Абдикеєв, К.В.Балдін, Д.Барні, А.Болінджер, Т.Дайвенпорт, 
А.М.Кармінський, В.Л.Макарова, Б.З.Мільнер, Е.Б.Моргунов, С.В.Рубцов, 
Г.А.Титоренко, В.Б.Уткін, Г.Я.Гольдштейн, А.А.Гапоненко та ін.. 

Метою роботи є дослідження впровадження та реалізації програм, які можуть 
замінити експерта-людину при вирішенні занадто складних завдань та дають якісні 
та ефективні результати рішення для проведення успішної господарської діяльності. 

Управлінська галузь відрізняється від тих предметних галузей, у яких створені й 
успішно функціонують експертні системи (наприклад, медицина, геологія, 
конструювання, електроніка). Економічна сфера відстає від перелічених галузей за 
створенням ЕС, оскільки специфіка використання пов’язана з складністю, 
динамічністю і великими обсягами знань, що підлягають відтворенню за допомогою 



О. Ковель, І. Бурденюк 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 167

комп’ютерної техніки і необхідні для ефективного аналізу стану підприємства, 
прийняття найбільш вірних рішень та заходів. 

Управління підприємством припускає виконання ряду функцій управління, 
основними з яких є: планування, облік, аналіз, регулювання. 

Під експертною системою прийняття рішення на підприємстві розуміють 
складні програмні комплекси, які оперують знаннями з метою отримання 
задовільного та ефективного рішення у вузькій предметній області.  

Експертна економічна система включає: базу знань, базу даних, блок 
розрахунків, блок введення і коригування даних, блок логічних висновків і діагнозу, 
блок набуття знань, блок пояснень [5]. 

На початковому етапі в ЕС повинна бути сформована база знань. У цьому 
процесі беруть участь експерт та інженер (когнітолог). База знань повинна містити 
знання про предметну область (ПО), для якої розробляється ЕС.  

Оскільки ми маємо справу з ЕЕС, основна робоча інформація – економічна. До 
економічної інформації відносяться відомості, які циркулюють в економічній 
системі, про процеси виробництва, матеріальні ресурси, про процеси управління 
виробництвом, фінансові процеси, а також відомості економічного характеру, якими 
обмінюються різні системи управління. Джерелом такої інформації служать 
документи бухгалтерської звітності, які складаються за єдиними формами незалежно 
від типу власності, і включають власне бухгалтерський баланс підприємства, звіт про 
фінансові результати та їх використання, звіт про стан майна, звіт про наявність та 
рух грошових коштів [1]. В свою чергу, економічна інформація повинна бути цінна, 
точна, адекватна, повна, якісна, актуальна, своєчасна, оперативна, так як при 
прийнятті рішення потрібно оцінити економічну ситуацію в цілому. 

При побудові ЕС необхідно враховувати ряд вимог: наявність досвідчених 
експертів у даній ПО, які можуть вербальною мовою описати методи, необхідні для 
обробки об’єктів ПО; задачі, які вирішуються, мають бути достатньо зрозумілими і 
відносно структурованими, повинні бути виділені основні поняття, відносини. Для 
побудови ефективної ЕС, у процесі її розробки, мають приймати участь: експерт з 
ПО, завдання якої буде вирішувати ЕС, інженер по знаннях – фахівець із розробки 
ЕС, програміст, який здійснює модифікацію і узгодження інструментальних засобів. 

ЕЕС повинна виконувати наступні функції [4]: 
розпізнавання сформованої економічної ситуації, її аналіз, формування діагнозу і 

найближчих цілей; 
вироблення шляхів досягнення сформульованих цілей без урахування і з 

урахуванням резервів підприємства; 
поповнення бази знань, модифікація і ліквідація застарілих експертних знань із 

бази знань; 
забезпечення зручного інтерфейсу користувача із системою. 
ЕС використовуються на підприємстві для вирішення задач у цілому, а не лише 

суто економічних питань. Важлива задача при розробці ЕС – вибір технології для 
програмно-апаратної реалізації, оскільки при правильно обраній технології 
можливий комплекс нормального функціонування технічних засобів допоможе 
реалізації цілей та задач інформаційної системи. 

Реалізація ЕЕС можлива при застосуванні гарантоздатних сервіс-орієнтованих 
систем у вигляді надійних web-серверів. Гарантоздатність такої системи визначається 
властивістю, що дозволяє користувачам довіряти сервісам, які вона надає. 
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Лідируючі позиції у сфері розробки сервіс-орієнтованих програм займає 
технологія Web-сервісів. Web-сервіс є типовою Web-програмою, яка побудовама за 
допомогою багаторівневої архітектури. Переважною відмінністю Web-сервісу є 
використання передачі даних спеціалізованому XML - протоколу (SOAP) та 
наявність гнучкої системи розробки та використання. Використання подібної 
технології для реалізації експертної системи значно підвищить її якісні 
характеристики [1]. 

Крім того для підвищення гарантоздатності системи існує можливість 
використання так званої мультиверсійної технології побудови Web-сервісів. 

На рис.1 зображено модель реалізації цієї системи за допомогою Web-сервісу. 

 
Рис.1. Модель реалізації Web - сервісу ЕЕС 
 
На рівні СКБД розташований блок архіву системи. Блок системи оцінок та 

аналітичний блок реалізований на рівні Web/Applicationсерверів. Обмін вхідними та 
вихідними даними проходить через два перші рівні і виконується за допомогою 
мережі Internet[1]. 

Конфігурація такої системи перебудовується залежно від ознак потенційних атак 
і наявності вразливостей в компонентах. Це забезпечує можливість забезпечення її 
працездатного стану в умовах інформаційних впливів – мережевих атак, які можуть 
використовувати уразливості окремих компонентів системи і проявів дефектів 
програмних засобів. 

На основі отриманої та архівної інформації за допомогою нейронної мережі 
проводиться аналіз та прогнозування для обґрунтування управлінських 
рекомендацій. Блок вихідних даних постачає інформацію про поточний стан 
підприємства та рекомендації по управлінню ним, крім того, прогнозовані результати 
при поточному стані дій та при використанні рекомендацій[1]. 

Використання такої концепції для реалізації ЕЕС значно підвищить їх надійність 
та безпеку. 

Багато фірм на Уолл-Стріт встановили ЕС для вирішення завдань у таких 
напрямках як торги на фондових біржах, автоматичне розуміння новин, кредитний 
аналіз, управління ризиками, побудова портфелів кредитів та інвестицій, оцінка 
рейтингу банків, автоматизація аудиту, прогнозування змін на фінансовому ринку і 
т.д.. 

Прикладами цього є цілий клас консультативних ЕС: Bear, Sterns&Company’s 
Broker Monitoring System, Athena Group’s Portfolio Advisorі Trader’s Assistant – 
спільно розроблені корпораціями Author D. Little Corporation, Knowledge – Based 
Network Corporation та ще шістьма фінансовими інститутами. Японський банк – 
Sanwa Bank – один з найбільших світових банків, який застосовує ЕС Best Mix для 
поліпшення якості своєї інформацій з інвестицій [2]. 
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EC Nikko Portfolio Consultation Management System, розроблена для 
внутрішнього користування фірмою Nikko Securities, Ltd., допомагає керуючим 
фондами вибрати оптимальний портфель для своїх клієнтів. Дана система заснована 
на базі даних з інформацією за 5 років продажу акцій та на системі з новою теорією 
управління портфелем цінних паперів для страхування від різних ризиків. Керуючі 
фондами звільняються від обчислень і, таким чином, мають можливість більш 
швидко скласти оптимальний портфель цінних паперів [2]. 

Фірма Information System Department разом з New York University розробили ЕС 
Intelligent Hedger, яка заснована на знаннях підходу від ризику у задачах страхування. 
Вирішуються проблеми величезної кількості постійно зростаючих альтернатив 
страхування від ризиків, швидке прийняття рішень в прискореному потоці 
інформації менеджерами з ризиків, а також нестача відповідної машинної підтримки 
на ранніх стадіях процесу розробки систем страхування від ризиків, що 
передбачають широку сферу різних оптимальних рішень для менеджерів з ризиків. У 
даній системі розробка страхування від ризику сформульована як багатоцільова 
оптимізаційна задача. Дане завдання оптимізації включає кілька складнощів, з якими 
існуючі технічні рішення не справляються. Система використовує об’єктне уявлення, 
охоплює глибокі знання з управління ризиком і полегшує емуляцію первинних 
міркувань, які керують ризиками, а також корисні для висновків та їх пояснень. 

Інший напрямок ЕЕС – програма РЕНОРАМА – ЕС, створена ТОВ «Медіасофт» 
(Росія) і реалізована як комерційний продукт. РЕНОРАМА підбирає будматеріали 
під задані користувачем параметри та проводить розрахунок їх вартості. Це перша 
програма для розрахунку ремонту, яка встановлюється у торгових залах роздрібних 
мереж на сенсорних панелях (аналогічно терміналам оплати мобільного зв’язку) [2]. 

При наявності у замовника інтернет-магазину будматеріалів покупці вільно і 
безкоштовно можуть проводити розрахунок вартості ремонту різної складності. 
Підсумком рішення стає чек з точним переліком, кількістю, вартістю матеріалів, які 
повністю і безпомилково задовольняють умови завдання. За допомогою цього чека 
покупець здійснює набір матеріалів і оплачує їх на касі (одне сканування для 
покупки комплекту товарів). Програма пропонує як основні, так і супутні товари для 
вирішення завдання. 

Програма-експерт РЕНОРАМА має наступні переваги [2]: 
- робить точний і безпомилковий розрахунок з урахуванням сучасних 

будівельних норм і рекомендацій виробників; 
- дозволяє порівняти вартість декількох варіантів оздоблення (обробки); 
- збільшує швидкість продажів за рахунок швидкого і якісного 

обслуговування; 
- забезпечує комплексний продаж та зростання виручки; 
- дозволяє зменшити витрати на навчання персоналу; 
- знижує залежність від кваліфікації персоналу. 
ЕС виступає серйозним помічником у роботі мереж з продажу будівельних 

матеріалів і є інструментом для успішного позиціонування на ринку. А для 
виробників програма з розрахунку ремонту є ефективним каналом взаємодії зі 
споживачем, що дозволяє швидко і точно донести інформацію про товар. 

На українських підприємствах застосування ЕС, якщо воно є, має допоміжний 
характер і не використовується як основа прийняття управлінських рішень. Це 
пов’язано, у першу чергу, з недовірою економічних суб’єктів до ЕС, яка випливає з 
непрофесійного підходу до ведення підприємницької діяльності у сучасних умовах. 
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У зв’язку з цим необхідно застосовувати навчальні системи, які дають змогу 
зрозуміти основні принципи ЕС [3]. 

Отже, експертні системи є сучасним і перспективним інструментом управління в 
економічних системах, оскільки ускладнюються інформаційні технології, а лише 
людина не в змозі їх використовувати в повній мірі. Таким чином, місце порадника з 
питань господарства, бізнесу та економіки на кожному підприємстві повинна зайняти 
найбільш актуальна експертна система. 
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В работе исследованы особенности построения экспертных систем (ЭС), 
проведен анализ характеристик экономических экспертных систем (ЭЭС), 
предназначенных для управления деятельностью предприятия. Были выделены и 
исследованы вопросы необходимости внедрения ЭЭС на предприятиях. Проведено 
характеристику известных ЭС в сфере экономики на мировом рынке. 
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА MOODLE ДЛЯ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 

«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» 

К. Копняк 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

Дана стаття присвячена проблемі впровадження інформаційного 
середовища Moodle у процес професійної підготовки студентів за 
напрямом підготовки «Економічна кібернетика». Розглянуто 
можливості використання активних модулів системи управління 
навчанням для розвитку творчих здібностей студентів. Виявлено 
особливості реалізації контентних методів і мережевих форм 
навчання на базі інформаційного середовища Moodle. 
Ключові слова: інформаційне середовище Moodle, система управління 
навчанням, активні модулі, творчі здібності, метод проектів, 
мережеві форми навчання. 

Фахівці з економічної кібернетики є фахівцями широкого профілю, які повинні 
вміти використовувати інструментарій економіко-математичного моделювання і 
прогресивних комп'ютерних технологій до вирішення різного роду задач управління 
економічною системою. Тому і навчатись вони мають з використанням інноваційних 
форм і методів навчання із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. 

Щоб розв’язувати різні проблемні завдання, фахівець з економічної кібернетики 
повинен володіти мистецтвом мислення, увагою, уявою, мати інтуїцію, сміливість 
прийняття рішень у ситуації невизначеності. Тому формування у студентів напряму 
підготовки «Економічна кібернетика» творчих якостей у процесі підготовки у вузі є 
одним з важливих аспектів загальної професійної підготовки фахівця. 

Нові можливості для цього надає впровадження мережевих технологій навчання, 
яке супроводжується створенням мобільного навчального інформаційного 
середовища і передбачає активну роботу суб’єктів навчального процесу в інтерактив-
ному режимі. 

Дослідженню основних можливостей дистанційних, інформаційних технологій і 
мережі Інтернет у педагогічній практиці присвячені праці А. Андрєєва, В. Бикова, 
Р. Гуревича, М. Глибовця, І. Ібрагімова, П. Підкасистого, Є. Полата, C. Ракова, 
О. Співаковського, П. Уханя. Вивчаючи різноманітні аспекти, пов’язані з 
організацією мережевого навчання засобами Інтернет-технологій, учені В. 
Богомолов, Є. Гаєвська, І. Готська, Л. Грінберг, В. Маняхіна, Г. Можаєва, Л. 
Тітарева, Є. Патаракін, П. Якушев, О. Якушин пропонують ефективні шляхи їх 
застосування у професійній підготовці майбутніх фахівців.  
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Дослідженню проблем творчості теж приділяється належна увага з боку 
психологів та педагогів. Питання розвитку творчої діяльності учнів та студентів 
розглядаються у працях відомих учених: В. Давидова, З. Калмикової, О. Леонтьєва, 
С. Максименка, Н. Нікандрова, З. Слепко та інших. Проблемами розвитку творчого 
мислення займалися такі вчені, як Д. Богоявленська, М. Меєрович, Я. Пономарьов, 
В. Роменець. Дидактичні основи розв’язування винахідницьких та творчих задач 
вивчали Г. Альтшуллер, В. Моляко, А. Єсаулов. Творчому розвитку особистості у 
процесі професійної підготовки присвячені праці Ю. Азарова, Г. Балла, В. Кан-
Каліка, С. Сисоєвої.  

На сьогоднішній день немає однозначного визначення творчих здібностей та 
єдиного підходу до їх структурування. Проте більшість науковців сутністю творчих 
здібностей вважають здатність породжувати нові оригінальні ідеї, ефективно вирі-
шуючи проблемні ситуації [1]. Для фахівця з економічної кібернетики, який в першу 
чергу є системним аналітиком, подібні творчі якості є обов’язковою складовою 
професійних компетентностей, що мають бути сформовані під час навчання у вузі.  

Незважаючи на значну увагу науковців до дослідження інноваційних технологій 
навчання, організаційно-методичні аспекти навчання у разі створення навчального 
інформаційного середовища, яке забезпечує задоволення освітніх інформаційних 
потреб, вивчені недостатньо [2]. Потребують подальшої розробки механізми 
впровадження принципово нових форм і методів навчання на базі системи 
дистанційного навчання Moodle, яка є лідером серед освітніх систем нового типу – 
систем управління навчанням (LMS – Learning Management Systems).  

Метою статті є розгляд суті й можливостей практичного застосування методів і 
форм навчання, які сприяють формуванню творчих здібностей майбутніх фахівців з 
економічної кібернетики у разі використання у процесі професійної підготовки 
інформаційного середовища Moodle.  

Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (Moodle) є про-
грамним комплексом, який можна використовувати не тільки для організації дистан-
ційного навчання в мережі Інтернет, а й для проведення контрольних, самостійних, 
практичних та лабораторних робіт, оскільки в цій системі передбачені різноманітні 
види роботи та можливість завантаження робіт студентів у вигляді файлів на сервер.  

Система Moodle є вільною системою управління навчанням, яка орієнтована на 
організацію взаємодії між викладачем та студентами [3, с. 222], а тому може 
ефективно використовуватись у процесі підготовки фахівців з економічної кіберне-
тики. Завдяки різносторонності системи, її впровадження в навчальний процес надає 
переваги всім – і студентам, і викладачам, і навчальним закладам. Варто відмітити 
наступні переваги та можливості, які надає система Moodle для викладача: 

- структурована форма навчально-методичного забезпечення дисципліни; 
- Європейський стандарт по організації навчального процесу за модульною 

системою; 
- включення до Європейського реєстру власників авторських курсів; 
- використання аудіо- та відеоматеріалів в навчальному процесі; 
- можливості зміни, розширення, доповнення та коригування навчально-

методичних матеріалів; 
- облік та контроль роботи студентів; 
- встановлення термінів виконання завдань; 
- захист даних від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження; 
- автоматизована система рейтингової оцінки роботи студентів; 
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- наявність тестів для проведення контролю знань студентів із застосуванням 
різних за типом питань; 

- механізм для залучення студентів до формування їхніми силами навчально-
методичних матеріалів, що розроблені викладачами; 

- організація навчання у формі, коли студенти будуть здобувати знання в 
процесі спільного виконання навчальних завдань, обміну знаннями; 

- використання різних систем оцінювання (бальна, словесна); 
- перегляд відомостей про роботу студентів в системі (активність, час і зміст 

навчальної роботи). 
З іншого боку, студент, працюючи в системі Moodle, отримує: 
- логічно структурований навчально-методичний матеріал; 
- можливість виконання завдань та оцінювання незалежно від людського 

фактору; 
- засоби самотестування; 
- можливість особистої участі та допомоги викладачу по комп’ютерному 

забезпеченню навчального процесу; 
- реальну участь у науковій роботі студентів; 
- розширені Internet-ресурси; 
- можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів. 
Разом з тим, як для викладача, так і для студента Moodle забезпечує: 
- модульну організацію навчального процесу, що в кінцевому варіанті дасть 

можливість обходитися без іспитів; 
- можливість виконання науково-методичних розробок та завдань за власним 

вибором, послідовністю та темпом; 
- можливість використання системи користувачами різного освітнього рівня, 

різних фізичних можливостей, різних культур; 
- наявність потужних засобів для комунікації. 
Цікавим і корисним з точки зору формування творчих здібностей майбутніх 

фахівців з економічної кібернетики та розвитку їх пізнавальної самостійності є 
застосування активних елементів, що надає система Moodle. Детальніше розглянемо 
можливості застосування під час розробки дистанційних курсів таких активних 
модулів, як «Вікі» та «Лекція». 

Враховуючи специфіку змісту підготовки фахівців з економічної кібернетики, 
пропонується ширше використовувати в навчальному процесі модуль «Вікі», який 
дозволяє учасникам курсу додавати і редагувати набір пов’язаних веб-сторінок. 
«Вікі» може бути спільною, тоді всі (і викладач, і студенти) здатні її редагувати, або 
індивідуальною, яку може редагувати тільки автор. У «Вікі» зберігається історія 
попередніх версій кожної сторінки з перерахуванням змін, зроблених кожним 
учасником [4].  

Основні можливості застосування активного елемента «Вікі» дистанційного 
курсу в системі управління навчанням, що сприятиме розвитку творчих здібностей, 
запропоновані на рис. 1. 

Зокрема, модуль можна використовувати для створення студентами групових 
статей за визначеною тематикою, після чого вони можуть бути об’єднані у лекцію. 
Наприклад, створення конспектів лекцій може здійснюватись студентами групи після 
того, як вони озвучені в аудиторії. Ті, хто пропустив інформацію, можуть отримати 
матеріал від своїх однолітків. Є можливість об’єднати всі замітки, що створені 
групою.  
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Рис. 1. Можливості застосування активного елемента «Вікі» 

Крім того, викладач, даючи студентам завдання у вигляді проекту, дає їм місце 
для роботи, створивши «Вікі» із включеним груповим режимом. Це дає кожній групі 
свій власний простір для запису дослідження, для розробки схеми та створення 
кінцевого продукту. Під час роботи над спільним проектом студенти здійснюються 
постановку задачі, виконують планування робіт, розподіл ролей та/або завдань, 
систематизацію матеріалу, презентацію отриманих результатів тощо. 

Викладач також може створити онлайн-версію процесу мозкового штурму 
шляхом створення «Вікі» для всієї групи чи її частини, щоб студенти представляли 
свої ідеї для реалізації проекту, додаючи їх по мірі їх появи, а також посилання на 
інші сторінки. 

Для студентів старших курсів можливим є застосування модуля для створення 
проектів статей на визначену тематику з метою публікації в спільноті Вікіпедія, 
наприклад, в кінці семестру. Викладач, закликаючи студентів спільно писати статті, 
створює умови, за яких вони будуть відчувати себе упевнено для розміщення 
ресурсів на державному інформаційному просторі. 

Індивідуальна «Вікі» може бути використана як особистий журнал для нотаток 
про власні дослідження. На основі цього ресурсу в подальшому студент може 
створити власне портфоліо з тієї чи іншої дисципліни за результатами семестру або 
всього навчання у вузі. 

Зазначене вище дає змогу формувати у студентів вміння самостійно здобувати 
знання, працювати в команді, планувати роботу та аналізувати отримані результати. 
Глибше та різноманітніше застосування сучасних інформаційних технологій в 
навчальному процесі сприятиме формуванню професійних якостей майбутніх 
фахівців з економічної кібернетики: розвитку їх аналітичних здібностей, 
управлінських якостей, творчості та критичності мислення. Крім того, зазначене 
вище підвищить цікавість та мотивацію до навчання, паралельно розвиваючи 
графічну культуру, навички web-дизайну, пошукові здібності за рахунок 
використання різних інформаційних ресурсів. 

Ще одним активним елементом дистанційних курсів, реалізованих у середовищі 
Moodle, є модуль «Лекція». Цей модуль дозволяє розташовувати інформацію у 
вигляді взаємопов’язаних між собою сторінок. В залежності від обраної студентом 
відповіді і стратегії, розробленої викладачем, студенти можуть перейти на наступну 
сторінку, повернутися на попередню чи бути спрямованим зовсім іншим шляхом.  

Назвемо основні переваги використання активного елемента «Лекція»: 
- реалізація різних схем лекції: лінійної чи деревоподібної; 
- вибір різних стратегій опанування матеріалу; 
- розташування контенту і/або практичних завдань у цікавій та гнучкій формі; 
- використання різних типів питань: «множинний вибір», «на відповідність», 

«коротка відповідь», «есе», які реалізовані всередині лекції; 
- можливість оцінювати лекцію, як вручну, так і автоматично, із записом в 

Ідеї для використання елемента «Вікі» 

Створення 
лекцій, заміток 

Управління 
проектами 

Мозковий 
штурм 

Створення ресур-
сів для Вікіпедії 
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журналі оцінок. 
Активний елемент «Лекція» може бути використаний для: 
- самостійного вивчення нової теми; 
- побудови сценаріїв або вправ з моделювання, прийняття рішень; 
- контролю з різними наборами питань залежно від відповідей на перші 

питання.  
Варто враховувати це в процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики. 

Зокрема використання даного елемента дає можливість створити активне практичне 
заняття, під час якого студент не лише опрацьовує теоретичний матеріал, а й 
розв’язує задачі, вирішує тести, обирає шлях та послідовність опанування матеріалу 
тощо. Цей елемент можна використовувати для реалізації практичних завдань на 
аналіз ситуацій, моделювання стосунків з клієнтами, розробку сценаріїв поведінки 
системи, вибір стратегій планування, прогнозування тощо.  

Описана вище методика реалізована при створенні авторського дистанційного 
курсу «Економічна інформатика» для студентів першого курсу напряму підготовки 
«Економічна кібернетика» Вінницького торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ. Зазначений підхід може використовуватись як під час опанування циклу 
природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін, так і дисциплін 
професійної підготовки за напрямом «Економічна кібернетика». Подальшого 
вивчення потребують можливості застосування інших елементів дистанційних 
курсів, реалізованих в системі Moodle, а також організаційно-методичні аспекти 
професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики з використанням мереже-
вих технологій з розробкою відповідного навчально-методичного забезпечення. 

_________________________ 
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This article is devoted to the implementation of Moodle information environment in 
the process of training students in "Economic Cybernetics". The possibilities of the use of 
active learning management system modules for the development of creative abilities of 
students have been outlined. The features of the methods and content network learning 
based on the Moodle information environment have been established. 
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Данная статья посвящена проблеме внедрения информационной среды Moodle в 
процесс профессиональной подготовки студентов по специальности «Экономическая 
кибернетика». Рассмотрены возможности использования активных модулей системы 
управления обучением для развития творческих способностей студентов. Выявлены 
особенности реализации контентных методов и сетевых форм обучения на базе 
информационной среды Moodle. 

Ключевые слова: информационная среда Moodle, система управления обуче-
нием, активные модули, творческие способности, метод проектов, сетевые формы 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ МІЖНАРОДНИХ 
ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

А. Кравець, М. Жураковська, А. Біляк 

Національний університет «Львівська політехніка»  
79013, м. Львів, вул. С. Бандери 12 

В статті розглянуто типи логістичних провайдерів, визначено їх 
логістичні функції. Охарактеризовано напрями роботи міжнародних 
логістичних провайдерів та наведено найбільших логістичних 
операторів, які надають у Львівській області міжнародні логістичні 
послуги. Досліджено процес реалізації логістичної послуги 
підприємством за допомогою логістичного провайдера та основні 
критерії вибору логістичного оператора. 
Ключові слова:логістичний провайдер, міжнародна логістична послуга,  
процес реалізації логістичної послуги підприємцем, критерії вибору 
логістичного оператора. 

 
Процес руху товару між країнами включає значне число операцій матеріального 

і інформаційного характеру, що виконуються власними силами підприємства або за 
допомогою логістичного провайдера. На вітчизняному ринку з кожним роком 
збільшується кількість логістичних провайдерів, які прагнуть задовольнити існуючий 
попит підприємств у міжнародних логістичних послугах. Низький рівень обізнаності 
в Україні щодо логістичних послуг, складність митного регулювання та економічна 
нестабільність стримують розвиток в державі міжнародних логістичних послуг. 
Незважаючи на це, логістичний ринок повільно але формується, тому на прикладі 
Львівської області, досліджено особливості його становлення. 

Сутність та значення логістичних провайдерів, основні стратегії їх розвитку 
висвітлені у працях Ахлопова І., Багілова А., Бугас Д., Долгова С., Коцюк О., Лебідь 
І., Мельниченко О, Ревуцької Т., Селезньова А., Холопова К., Хруцкого Е., Цацулина 
А., Яндієва С. Доповнюючи дослідження науковців вважаємо за доцільне дослідити 
практичні аспекти становлення  міжнародних логістичних послуг в державі та 
визначити й охарактеризувати основних логістичних провайдерів, що діють у 
Львівській області.  

Цілями статті є визначення напрямів роботи міжнародних логістичних 
операторів у Львівській області та дослідження процесу реалізації логістичної 
послуги підприємством за допомогою логістичного провайдера. 

Логістичний провайдер — компанія, яка виконує частину або весь комплекс 
логістики для свого клієнта. Послуги логістичних провайдерів спрямовані на 
загальне управління транспортуванням і зберіганням вантажів.  

Відповідно до міжнародного законодавства виділяють таких логістичних 
провайдерів (PL) [1, 2]:  
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1PL (First Party Logistics) – це автономна логістика, всі операції виконує сам 
власник вантажу; 

2PL (Second Party Logistics) передбачає, що компанія надає традиційні послуги з 
транспортування і управління складськими приміщеннями; 

3PL (Third Party Logistics) в перелік послуг такого оператора входить 
складування та додаткові послуги, а також використання субпідрядників; 

4PL (Fourth Party Logistics) - інтеграція всіх компаній, які задіяні в ланці 
постачання вантажів. Такий провайдер вирішує завдання, що пов'язані з 
плануванням, управлінням і контролем всіх логістичних процесів компанії-клієнта з 
врахуванням довготермінових стратегічних цілей. 

5PL (Fifth Party Logistics) – система, яка представляє собою інтернет-логістику – 
це планування, підготовка, управління і контроль за всіма складовими єдиного 
ланцюжка транспортування вантажів за допомогою електронних засобів інформації. 

Нині в Україні представлені провайдери 1PL, 2PL, 3PL. Проте, не так багато 
фірм позиціонує себе як 3PL провайдери і переважно це іноземні оператори, які є 
повнофункціональними і уособлюють в собі кооперацію логістичних посередників 
[3]. При цьому на вітчизняному ринку немає компанії, які можуть характеризуватись 
рівнем послуг 4PL та 5PL провайдерів.  

Розвитку багатофункціональних  логістичних провайдерів перешкоджає низький 
рівень державної підтримки, серйозні адміністративні бар’єри, відсутність джерел 
інвестицій, малодоступність кредитних ресурсів, труднощі з виділенням земельних 
ділянок [3]. 

Розглянемо детальніше логістичні функцій провайдера [4]: 
- транспортування; 
- складування і вантажопереробка; 
- оброблення замовлень; 
- управління запасами; 
- інформаційне забезпечення.  
Транспортування – передбачає, що логістичний провайдер здійснює 

переміщення товару з одного місця в інше за допомогою автомобільного, 
залізничного, морського,  річкового чи повітряного транспорту на правилах 
інкотермс. 

Складування і вантажопереробка є невід'ємними функціональними елементами 
системи логістики. На складах зберігаються всі необхідні обсяги продукції і 
матеріалів. Склади можуть бути самостійними і прив'язаними до виробництва. Вони 
можуть розташовуватися на оптових базах і в роздрібних місцях торгівлі. При 
міжнародних перевезеннях товарів, логістичний провайдер повинен мати свої склади, 
від їх наявності залежить величина компанії та обсяг наданих логістичних послуг.  
Щодо вантажопереробки, то вона передбачає проведення операцій з навантаження, 
розвантаження та переміщення по складі товарів. При наявності великих об’ємів 
товарів та при необхідності оперативного їх переміщення на складах можуть 
використовувати спеціалізовану техніку та технологію складування. 

Оброблення замовлень пов'язане з підготовкою до відправки логістичним 
провайдером товару замовника. Важливим у системі оброблення замовлень є 
скорочення часу між розміщенням замовлення замовника та наданням логістичної 
послуги, для цього провайдери здійснюють автоматизацію процесу оброблення 
замовлень, а також встановлюють комп'ютерний зв'язок із замовником. 
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Управління запасами логістичного провайдера має на увазі розрахунок 
необхідної кількості запасів у всіх точках інфраструктури виходячи з потреб всього 
ланцюжка. При цьому реалізується загальна мета доставки необхідної продукції 
споживачеві в обумовлений термін. 

Інформаційне забезпечення є, важливою частиною всієї системи логістики. Саме 
поява інформаційних технологій вплинуло на перетворення набору окремих 
функціональних областей в єдину інтегровану систему що дозволяє мінімізувати 
загальні витрати по всьому ланцюжку постачань. За допомогою інформаційних 
систем, логістичний провайдер вчасно постачає необхідну інформацію, дозволяє 
планувати постачання у точний термін і у потрібне місце. При цьому клієнт може 
відслідкувати своє замовлення за номером договору/декларації на сайті компанії-
провайдера чи за телефоном. 

Відповідно до чинного законодавства [5, 6] України юридичним особам 
дозволено здійснювати: 

- міжнародні відправлення пошти; 
- міжнародні експрес відправлення; 
- міжнародні перевезення вантажів. 
1. Міжнародні відправлення пошти – послуга, що надається підприємцям через 

державного чи приватного поштового оператора за умови, що вартість поштових 
перевезень юридичної особи не перевищує 300 євро. До поштових перевезень 
відносять відправлення:  

- поштових карток - поштове відправлення у формі бланка, виготовленого за 
встановленим стандартом, що містить відкрите письмове повідомлення.  

- листів - поштове відправлення з вкладенням письмового повідомлення або 
документа. Характер вкладення: різного роду письмові повідомлення, ділові папери, 
квитанції, рахунки. Маса листа до 2 кг. 

- секограм - поштове відправлення, що приймається для пересилання у 
відкритому вигляді з вкладенням письмових повідомлень, написаних секографічним 
способом, друкованих видань для сліпих, кліше із знаками секографії. Маса до 7 кг. 

- бандеролі - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими 
паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення до 5 кг. 

- відправлення з оголошеною цінністю – поштові відправлення з вкладенням 
цінних паперів документів або цінних предметів, цінність яких визначається 
відправником. Маса до 2 кг. 

- мішки «М» - рекомендоване міжнародне поштове відправлення (спеціальний 
мішок) з вкладенням друкованих видань (книг, газет, журналів, тощо), який 
подається для пересилання одним відправником і адресується одному адресатові 
(одержувачу) за одним місцем призначення. Маса: до 30 кг. 

- посилки - поштове відправлення з вкладенням предметів культурно-
побутового та іншого призначення, не заборонених законодавством до пересилання. 
Посилки можуть бути звичайні та з оголошеною цінністю. 

У Львівській області є два відомих поштових оператора УДППЗ «Укрпошта» та 
СП «Росан». 

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» входить до 
сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором 
поштового зв’язку України з 1994 року. Укрпошта сьогодні має понад 14 тисяч 
поштових відділень по всій території країни. Протягом року перевозить  40 тис. тонн 
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періодики, загальний пробіг автотранспорту при цьому становить понад 100 млн км. 
Міжнародні поштові відправлення здійснюються у всі країни світу [7]. 

Спільне українсько-канадське підприємство «Росан» засновано 5 листопада 1992 
року як базова структура Корпорації  «МІСТ» в Україні. Основний напрямок 
діяльності СП – міжнародні поштові відправлення з Канади, США, Австралії та 
Європи їх подальша доставка до адресатів, а також обробка відправлень в Україні 
для відправки в усі куточки світу. Доставка в Україні понад 1 млн. відправлень з 
різних куточків світу стала стабільною річною нормою для СП «Росан». Міжнародна 
пошта проходить через власні центри Міжнародного поштового обміну у Вестербурзі 
(Німеччина) та у Львові (Україна). Відправлення усіх форматів розмитнюють, 
сортують та відправляють до філій СП «Росан», які є у кожному обласному центрі 
України. Кур’єри компанії доставляють поштові відправлення безпосередньо до рук 
одержувача будь-де в Україні [8].  

Серед підприємців найбільшої популярності мають листи та посилки. На кожну 
посилку відправник заповнює бланк супровідної адреси СР71 або бланк-пачку СР72, 
а також митну декларацію CN23. Бланк супровідної адреси СР71 заповнюється 
відправником в одному екземплярі. Адреси одержувача та відправника на посилці і 
на бланку супровідної адреси СР71 мають бути написані мовою країни призначення 
або французькою чи англійською мовами з дублюванням назви країни українською 
мовою. Митна декларація CN23 вказується повні адреси відправника та адресата 
(одержувача), найменування кожного предмета, що пересилається, його масу та 
вартість. 

2. Міжнародні експрес відправлення - належним чином упаковані товари та інші 
предмети, що переміщуються (пересилаються) експрес-перевізником будь-яким 
видом транспорту через митний кордон України з метою доставки одержувачу в 
обумовлений сторонами строк.  Відправлення здійснюються за особливим 
документом -  уніфікованою митною квитанцією МД-1. На підставі МД 1 
здійснюються прийняття товарів на зберігання митним органом відповідно до 
законодавства, справляння митним органом з юридичних чи фізичних осіб платежів, 
що переміщуються ними через митний кордон України й підлягають оподаткуванню 
згідно із законодавством.  

У Львівській області підприємці можуть здійснити міжнародні експрес доставки 
за допомогою компаній: Товариство «РОСАН Глобал», TNT Express, Компанія DHL, 
Компанія UPS. 

Товариство «РОСАН Глобал» засновано у 2005 році у м. Львові, є учасником 
Фінансово-промислової групи «РОСАН». Підприємство спеціалізується в доставці 
вантажів, оформлених як міжнародні експрес відправлення. Саме для обробки таких 
вантажів в 2008 р. створено єдину в Західній Україні Центральну сортувальну 
станцію, на якій проводиться обробка та митне оформлення як імпортних так і 
експортних МЕВ. Для юридичних осіб надаєються послуги з доставки 
малогабаритних вантажів, або в складі збірних вантажів. Мережа логістичних центрів 
в США, Канаді, Німеччині та Польщі, і регулярне сполучення між ними дозволяє 
оперативно доставляти вантажі [9]. 

TNT Express в Україні працює з 1993 року. Компанія надає найширший спектр 
послуг з експрес-доставки, починаючи з послуги 9:00 Express (гарантованої доставки 
документів до 9 годин ранку найближчого робочого дня у великі міста Європи) і 
закінчуючи економічною послугою Economy Express (доставка менш термінових 
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відправлень у більше, ніж 36 країн світу протягом  3 - 7 днів). Щотижня виконують 
понад 10 000 операцій з обробки документів та вантажів [10]. 

Компанія DHL займається експрес-доставкою, повітряних, наземних, морських 
перевезень, а також надає логістичні рішення. DHL поєднує у собі велику територію 
обслуговування з глибоким розумінням місцевих ринків. Мережа DHL охоплює 
більше 220 країн світу. DHL – це торгова марка групи компаній Deutsche Post DHL, 
прибутки якої за 2011 рік становили понад 53 мільярди євро [11]. 

Компанія UPS заснована в 1907 році як кур'єрська служба в США, нині це 
багатомільярдна корпорацію, що займає лідируючі позиції в області управління 
ланцюгами постачань, пропонуючи різноманітні варіанти синхронізації вантажних, 
інформаційних і грошових потоків. UPS обслуговує більше 200 країн і територій в 
світі [12]. 

3. Міжнародні перевезення вантажів – комплекс логістичних послуг які 
надаються міжнародними транспортними компаніями підприємцю-замовнику з 
метою доставки вантажу з однієї країни і іншу у призначений пункт з мінімальними 
фінансовими та часовими витратами.  

У Львівській області міжнародними перевезеннями вантажів займаються: 
компанія «Карпати-логістик», «ГалТранс-Логістик», Транспортно-експедиційна 
компанія «РАС Логістик»,  Е. ван Вайк та МОЯ Логістика. 

Компанія «Карпати-логістик» працює на ринку складської логістики і є один з 
найбільших складських комплексів на Західній Україні. Компанія  надає в оренду 
склади та офіси, проводить зберігання товарів, механізовані і ручні роботи з 
вантажем, володіє власним залізничним шляхом, послуги з митного оформлення. 
Компанія «Карпати-логістик» здійснює комплексне обслуговування підприємців, 
надаючи послуги з перевезень у країни Європейського Союзу та країни бувшого 
радянського союзу [13]. 

«ГалТранс-Логістик» – це українська транспортно-експедиційна компанія з 
центральним офісом у Львові. «ГалТранс-Логістик» працює на ринку міжнародних 
перевезень вантажів та логістичних послуг, зарекомендувавши себе як стабільного 
логістичного партнера та успішного гравця ринку. Компанія надає всі види 
логістичних послуг, починаючи з організації зовнішньоекономічної діяльності 
компанії, вибору оптимальних схем і маршрутів перевезення та виконання 
перевезення до організації митних процедур, складування та дистрибюції. Компанія 
має автомобільний парк ми реалізуємо доставку по розумній ціні, в найкоротші 
строки, повністю контролюємо переміщення вантажу на всіх етапах перевезення і 
постійно інформуємо про це клієнта. Компанія «ГалТранс-Логістик» пропонує Вам 
наступні види послуг: автомобільні перевезення, морські перевезення, авіа 
перевезення, консолідаційні та складські послуги, митне оформлення вантажів, 
консалтинг [14]. 

Транспортно-експедиційна компанія «РАС Логістик» забезпечує перевезення 
вантажів по території країн Євросоюзу, Східної Європи та країн СНД усіма видами 
автотранспорту. Компанія почала свою діяльність в 2006 році.   Комплекс 
логістичних послуг, який  пропонується фірмою включає:  організацію перевезень 
вантажів морським транспортом;- внутрішньо портове експедиціювання вантажів; 
перевезення вантажів авто- та залізничним транспортом; консолідацію вантажів у 
портах та територіях, прилеглих до Євросоюзу; послуги митного брокера та 
сертифікація вантажів; консалтинг з питань організації логістичних процесів на 
підприємствах  [15]. 
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Е. ван Вайк та МОЯ Логістика - спільно українсько-нідерландське підприємство, 
основним напрямком роботи якого є міжнародні вантажні перевезення та складська 
логістика.  Компанія надає логістині послуги по всій Європі, зокрема перевезення в 
країнах Бенелюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург), Німеччині, Австрії,  
Швейцарії,  Італії,  Румунії, Україні. Наявність власних складів у Європі  дозволяє 
розширити сферу послуг для підприємців [16]. 

Підприємець при виборі логістичного провайдера повинен оцінити можливості 
логістичного сервісу у Львівській області. При виборі логістичного провайдера 
необхідно враховувати такі основні критерії:  

репутацію міжнародного логістичного провайдера; 
простоту  співпраці з логістичним провайдером; 
точність та швидкість виконання логістичним провайдером замовлення; 
наявність у нього відповідних ресурсів для реалізації замовлення; 
рівень безпеки при перевезенні та зберіганні вантажу; 
можливість зміни форми та способу передачі замовлення 
отримання інформації про перебіг виконання замовлення. 
Досліджено, що процес реалізації логістичної послуги підприємцем за 

допомогою логістичного провайдера переважно включає такі етапи (рис. 1): 

 
Рис. 1 Процес реалізації логістичної послуги підприємцем 

1. Порівняльна оцінка кількох логістичних провайдерів 
за якістю та наявністю необхідних послуг підприємцю, їх ціною, оперативністю 
здійснення замовлення 

2. Укладання з обраним логістичним провайдером угоди 
в якій вказано вид транспорту, обов’язки сторін, ціна логістичної послуги, терміни 
доставки, умови страхування вантажу та ін. 

3. Оформлення логістичним провайдером необхідних документів на перевезення 
вантажу 
оформлення вантажної митної декларації (ГТД) і супутніх документів на вантаж, що 
відправляється замовником; виконання платежів по митних зборах 

4. Транспортування логістичним провайдером вантажу 
вантаження вантажу, перевезення обраним транспортом та за вказаним у договорі 
інкотермс – правилом, проходження митних служб та прикордонних постів 

5. Інформаційний супровід вантажу логістичним провайдером 
повідомлення про перетин вантажем Державного кордону; про просування вантажу 
і підхід до станції (порту) призначення про прибуття вантажу на станцію (у порт) 
призначення 

 

6. Прибуття вантажу до місця призначення та розрахунок 
декларування вантажів в митних органах країни в яку націлений  вантаж; підготовка 
документів для їх розмитнення; розвантажування, складування та зберігання 
вантажу; оплата послуг з перевезення, проведення навантажувально-
розвантажувальних, складських і інших робіт оформлення провайдером 
супровідних документів; видача вантажу 
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Визначено, що логістичні оператори, що діють у Львівській області надають 
послуги з транспортування, складування, вантажопереробки, оброблення замовлень, 
управління запасами та інформаційного забезпечення. При цьому найбільш вагомими 
є компанії: поштового перевезення - УДППЗ «Укрпошта» та СП «Росан»; 
міжнародної експрес доставки - Товариство «РОСАН Глобал», TNT Express, 
Компанія DHL, Компанія UPS; міжнародних перевезень вантажів - компанія 
«Карпати-логістик», «ГалТранс-Логістик», Транспортно-експедиційна компанія 
«РАС Логістик»,  Е. ван Вайк та МОЯ Логістика.  

Досліджено, що процес реалізації логістичної послуги підприємцем за 
допомогою логістичного провайдера повинен включати такі етапи: порівняння 
кількох логістичних провайдерів, укладання з обраним логістичним провайдером 
угоди, оформлення логістичним провайдером необхідних документів на перевезення 
вантажу, транспортування логістичним провайдером вантажу, інформаційний 
супровід вантажу логістичним провайдером, прибуття вантажу до місця призначення 
та розрахунок. При цьому при виборі логістичного провайдера важливо враховувати 
його репутацію, наявність у нього відповідних ресурсів для виконання замовлення та 
рівень безпеки при наданні міжнародної логістичної послуги. 

_________________________ 
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FEATURES OF THE PROVISION IN LVIV INTERNATIONAL LOG ISTICS 
SERVICES 
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The article describes the types of logistics providers, identified by their logistics 
functions. The characteristic directions of international logistics providers and are the 
largest logistics operators who provide in Lviv region international logistic services. The 
process of implementation of the logistics business activities using logistic providers and 
the basic criteria for selecting a logistics operator. 
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realization process entrepreneur criteria for selecting a logistics operator. 
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логистические функции. Охарактеризованы направления работы международных 
логистических провайдеров и перечислены крупнейшие логистические операторы, 
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логистического провайдера и основные критерии выбора логистического оператора  
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МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ  

С. Кудлаєнко 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університет 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

 
В статті розглядаються відомі моделі діагностики кризових явищ у 
діяльності підприємств. Автором запропонована полікритеріальна 
діагностика. Вона,  на відміну від звичайної, оперує системою 
обґрунтованих критеріїв. Такі критерії характеризують межі 
оптимальності функціонування в різних діапазонах ділової активності 
та формують базу для порівняння фактичних значень показників із 
оптимальними.  
Ключові слова: антикризове управління, діагностика, кризові явища, 
передумови кризи, наслідки кризи.  
 

В умовах економічних криз різних типів у діяльності підприємств виникають 
різного роду зміни, які в більшій мірі негативно впливають на результати його 
діяльності. Рівень негативного впливу кризових явищ на роботу підприємства 
необхідно визначати з метою завчасного попередження фінансових збитків і 
банкрутства. Виходячи з цього більшість науковців визначаючи негативний вплив 
кризових умов на діяльність підприємства використовують методики діагностики 
ймовірності банкрутства підприємства як найбільш негативного явища. 

Серед наукових праць, що присвячені моделям діагностики кризового стану 
можна виділити роботи  Б. Альтмана, О. Бондаренка, Б. Кадикова, Мюнстера Кл. 
Беєрмана, А. Матвійчука, Р. Сайфуліна, Л. Тарантули, Н. Ткаченка Н.М. та інших. 
Але питання вибору та адаптації моделі діагностики залишаються дослідженими 
недостатньо.   

Мета дослідження –  аналіз відомих моделей діагностики кризових явищ для 
формування адаптивної антикризової моделі підприємства та виявлення передумов 
прояву кризових явищ. 

Бондаренко О. А. зазначає, що залежно від цілей та методів здійснення, 
діагностика банкрутства підприємств поділяється на дві основні групи (1, с. 81]: 
діагностика на основі комплексних факторних моделей та експрес-діагностика 
(передбачає систематичне оцінювання параметрів фінансового розвитку 
підприємства за допомогою нескладних розрахунків, порівняння із нормативними 
значеннями, та покликана виявити первинні ознаки фінансової кризи на 
підприємстві). 

Б. Альтман запропонував інтерпретувати п’ятифакторну модель таким чином: 
якщо Z < 1,8, то ймовірність банкрутства висока; якщо Z nepeбyвaє у діапазоні від 1,8 
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до 2,67, то неможливо однозначно визначити; якщо Z > 2,67, то ймовірність 
банкрутства низька. 

Ткаченко Н.М. і Таратута Л.В. адаптували модель Альтмана до умов 
функціонування вітчизняних підприємств [2, с. 326-327]: 

Z83 =3,107Х1 + 0,995Х2+ 0,42Х3+0,847Х4 +0,717Х5,           (1) 

де Х1 – відношення прибутку до сплати податків і відсотків до активів; 
Х2 – відношення виручки від реалізації до активів;  
Х3 – відношення балансової вартості власного капіталу до залученого капіталу;  
Х4 – відношення реінвестованого прибутку до активів;  
Х5 – відношення власних обігових коштів до активів.  
Формування та використання моделі Альтмана в умовах України є ускладненим 

з ряду причин, до яких відноситься недостатній рівень об’єктивності показників, 
відсутність сучасного програмного статистичного та аналітичного інформаційного 
забезпечення для роботи з моделлю; первинних даних для моделювання.  

У Німеччині вперше застосував методологію багатофакторного аналізу при 
дослідженні фінансового стану підприємств у 1976 р. професор університету м. 
Мюнстер Кл. Беєрман [3, 4]. Результати його досліджень базувались на вивченні 
показників діяльності 21 пари підприємств, половина з яких були збитковими та 
перебували у фінансовій кризі.  

Для цілей оцінювання ймовірності настання банкрутства за кордоном також 
досить активно використовують модель Лісу [5, с. 270]: 

Серед іноземних методик оцінювання банкрутства відома також модель 
Тоффлера [6, с. 270]. 

За моделлю Лису та Таффлера незрозуміло, які параметри необхідно включати у 
модель, якщо підприємство збиткове, адже якщо значення прибутку прирівнювати до 
нуля, то окремі параметри з моделі виключаються і їхній вплив на банкрутство не 
враховується [6, с. 269]. 

У літературі також запропоновано універсальну дискримінантну функцію для 
прогнозування ймовірності банкрутства, яка базується на поєднанні декількох 
методик та має вигляд [7, с. 83]: 

 
Пр = 1,5 Х1 + 0,08 Х2 + 10 Х3 + 5 Х4 + 0,3 Х5 +0,1 Х6                  (2) 
 
де  Х1 – відношення виручки від реалізації до зобов'язань;  
Х2 – відношення валюти балансу до зобов'язань;  
Х3 – відношення прибутку до валюти балансу;  
Х4 – відношення прибутку до виручки від реалізації;  
Х5 – відношення виробничих запасів до виручки від реалізації;  
Х6 – оборотність основного капіталу (відношення виручки від реалізації до 

валюти балансу). 
Модель діагностики банкрутства підприємств Р. Сайфуліна та Г. Кадикова 

передбачає розрахунок рейтингового числа (R), яке визначається як сума добутків 
сталих параметрів рівняння та відповідних 5 показників: коефіцієнт забезпечення 
власними засобами (Кз); коефіцієнт поточної ліквідності (Кл); інтенсивність обороту 
авансованого капіталу (Кі); коефіцієнт менеджменту (прибуток від реалізації / 
виручка, від реалізації) (Км); рентабельність власного капіталу (Кр).  
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Модель Р. Сайфуліна та Г. Кадикова є простотою у застосуванні, вона 
використовується для здійснення експрес-діагностики банкрутства. Але дана модель 
не дозволяє виявити причини криз на підприємстві та не враховує галузевих 
особливостей. 

З метою проведення діагностики платоспроможності підприємства та його 
контрагентів рекомендується використовувати модель Конана та Гольдера [ 8, с. 
327]. 

Аналіз показує, що на сучасному етапі розроблено значну кількість іноземних 
дискримінантних факторних моделей діагностики банкрутства підприємств, які в 
умовах України не можуть використовуватись, у наслідок застосування різних 
підходів до розрахунку та інформаційного насичення факторних критеріїв, відмінних 
умов функціонування іноземних та українських підприємств, відсутності на 
вітчизняних підприємствах програмного забезпечення для здійснення розрахунків за 
математизованими моделями. 

Матвійчук А. у своїх працях зазначає, що при побудові дискримінантних 
моделей для діагностики банкрутства вітчизняних підприємств виникає проблема 
відбору показників. Автором запропонована така модель [9, с. 22-23]: 

Zм= 0,033Х1 + 0,268Х2+0,045Х3 - 0,018Х4 - 0,004Х5 - 0,015Х6 + 0,702Х7 ,    (3) 

де Х1 – коефіцієнт мобільності активів;  
Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;  
Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу;  
Х4 – коефіцієнт окупності активів;  
Х5 – коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами;  
Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу;  
Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом. 
Тесленко Т.І. та Мамоновою Г.В. на підставі статистичних даних 20 підприємств 

машинобудівної галузі розроблено багатофакторну економетричну модель 
діагностики підприємств даної галузі [10, с. 107-111]. 

Вище наведені моделі, які розроблені для умов України або не мають галузевого 
спрямування, або не враховують значний перелік чинників, які можуть потенційно 
вплинути на банкрутство підприємств окремої галузі тощо. Варто також зауважити, 
що усі дискримінанті моделі можуть прогнозувати лише з певною ймовірністю, 
тобто можливі варіанти відсутності ідентифікації фінансового стану підприємства 
відповідно до моделей.  

Для експрес-діагностики банкрутства підприємств, яка базується на розрахунку 
окремих індикаторів, розроблено також досить багато методик. Наприклад, за 
системою комплексної однокритеріальної оцінки фінансового стану підприємства У. 
Бівера необхідно розрахувати ряд показників, а саме: коефіцієнт Бівера, 
рентабельність активів, фінансовий левередж, коефіцієнт покриття активів чистим 
оборотним капіталом [1, с. 88; 12].  

Ця модель не дає кінцевої відповіді стосовно ймовірності виникнення 
банкрутства, вона дозволяє на основі простих розрахунків оперативно виявити 
ознаки фінансової кризи. Крім цього, важко ідентифікувати фінансовий стан 
підприємства, якщо розраховані індикатори набувають відмінних нормативних 
значень. 

На думку І.О. Макаренка, в умовах України для експрес-діагностики 
банкрутства підприємств більш доцільно використовувати метод інтегральної оцінки 
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загрози банкрутства на основі формування важколіквідних активів. Для цього 
визначається рівень фінансування активів власними і залученими коштами [12, с. 
172-173]. 

О.Г. Мельник для оцінювання фінансового стану підприємств виокремлює 
ключові індикатори, які б дозволяють оперативно оцінювати існуючий стан та 
визначати загрозу банкрутства і виявляти вище наведені ознаки банкрутства [13]. 
Автор розподіляє індикатори на абсолютні та відносні.  

Надалі для обґрунтованого переліку показників, що найбільш повно 
відображають інформацію в оперативному режимі про загрозу банкрутства, автор 
визначає шкалу критеріїв, яка відображатиме наявність усіх сигналів про загрозу 
банкрутства. На основі опитування 27 експертів (представників банківських 
структур, податкових органів, фірм-ліквідаторів, арбітражних керуючих, керівників 
підприємств-банкрутів та керівників економічно-активних підприємств)  нами було 
виокремлено перелік найбільш репрезентативних індикаторів, що формують базу для 
експрес-діагностики банкрутства підприємств. 

Для побудови моделі розпізнавання загрози банкрутства підприємства 
сукупність сигналів цього стану пропонує розмежувати на чотири нечітких 
підмножини, а саме: високий рівень загрози банкрутства (С3); середній рівень загрози 
банкрутства (С2); низький рівень загрози банкрутства (С1); загрози банкрутства немає 
(С0). 

Полікритеріальна діагностика, на відміну від звичайної, оперує системою 
обґрунтованих критеріїв, що характеризують межі оптимальності функціонування в 
різних діапазонах ділової активності та формують базу для порівняння фактичних 
значень показників із оптимальними. Вчасно та об'єктивно здійснена 
полікритеріальна діагностика діяльності підприємства з оцінюванням усіх 
потенційних криз, загроз, виявленням проблем, збільшує шанси розробити та 
ухвалити адекватні та дієві рішення в системі менеджменту [14]. 

Більшість розглянутих методик передбачають саме визначення ймовірності 
банкрутства підприємства як прояву криз. На нашу думку, кризові прояви призводять 
до банкрутства підприємства лише в умовах повного їх ігнорування і накопичення у 
всіх сферах діяльності підприємства. Тому банкрутство, нами розглядається як 
наслідок кризових явищ на підприємстві. 

З’ясувавши стан внутрішнього середовища підприємства та ступінь його 
враження кризовими умовами необхідно визначити вид економічної кризи, характер 
її впливу, масштабність охоплення нею сфер діяльності підприємства. Саме завдяки 
такому аналізу кризових умов визначається необхідність застосування адаптаційних 
заходів. 

Адаптована до конкретного підприємства вибрана модель може бути основою 
для діагностики кризи та подальшої розробки механізму запобігання її проявів.  

Таким чином, виявлення ознак кризи на етапі її прояву чи ймовірності 
виникнення дозволяє оперативно вжити заходів щодо її подолання чи обмеження 
масштабів її негативного впливу на діяльність підприємства. 

_________________________ 
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В статье рассматриваются известные модели диагностики кризисных явлений в 
деятельности предприятий . Автором предложена поликритериальна диагностика . 
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Досліджено особливості антикризового регулювання банківської 
системи впродовж 2008-2012 рр. Розкрито переваги та недоліки 
застосованих заходів з нейтралізації негативних наслідків кризи. 
Визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного 
регулювання банківської системи у посткризовий період. 
Ключові слова: державне регулювання банківської системи, про 
циклічне регулювання, контрциклічне регулювання; антикризове 
банківське регулювання. 

Вступ. Динамічний розвиток фінансового ринку сприяє перегляду уставлених 
підходів до функціональної ролі державного регулювання банківської системи. Через 
розбалансованість державного регулювання банківська система України набула ознак 
фінансової нестабільності та неконкурентоспроможності. Двадцятирічний пошук 
оптимального механізму регулювання вітчизняної банківської системи не дав 
очікуваного результату: вітчизняна банківська система не стала стійкою до впливу 
внутрішніх та зовнішніх деструктивних чинників. Подальше зволікання із 
вирішенням проблем державного регулювання банківської системи може спричинити 
вилучення України із світових фінансових потоків, тому особливої важливості 
набувають дослідження механізму регулювання банківського сектору у кризовий та 
посткризовий період з метою вироблення оптимальної стратегії управління 
банківською системою у найближчій перспективі. 

Теоретичним та методологічним аспектам удосконалення державного 
регулювання банківської системи присвячено багато наукових праць як вітчизняних, 
так і зарубіжних вчених. Зокрема, питання вдосконалення управління та регулювання 
банківською системою досліджено у працях О. Барановського, Р. Бернда, О. Вовчак, 
Д. Годано, І. Горячек, В. Грушка, О. Дзюблюка, Ед. Доллана, С. Дубової, Б. Едвардса, 
С. Ільясова, Г. Карчевої, В. Кротюка, О. Киреєва, Ж. Матука, В. Міщенко, 
С. Моісєєва, А. Мороза, І. Плужникова, О. Позднякова, С. Реверчука, Н. Рогової, 
А. Симановського, Дж. Синки, Х. Сото, О. Хаб’юка. Однак, проводячи дослідження 
державного регулювання банківської системи, потрібно враховувати не тільки 
специфіку його окремих елементів, але й їхній взаємозв’язок та взаємозалежність. 
Між тим найчастіше у працях дослідників розглядаються лише окремі аспекти 
регуляторної діяльності банківського бізнесу, а  наукові праці, в яких би комплексно 
аналізувалась проблеми реформування банківського регулювання з врахуванням 
фази ділового циклу економіки відсутні. Наявні теоретичні та практичні потреби у 
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вивченні та розробленні науково обґрунтованих засад формування державного 
регулювання банківської системи в посткризовий період обумовили актуальність 
обраної теми дисертації. 

Постановка завдання. Метою написання статті є проведення 
фундаментального аналізу регулюючих норм діяльності вітчизняних банків у 
кризовий та посткризовий період, вироблення пропозицій щодо формування 
стратегічних напрямів вдосконалення системи державного регулювання 
банківництва України.  

Основними завданнями є: виявлення особливостей застосування інструментарію 
антикризового регулювання впродовж 2008-20012 рр., дослідження регулятивних 
заходів для забезпечення стабільності банківської системи України та нейтралізації 
негативних наслідків кризи, формування стратегічних напрямів удосконалення 
державного регулювання вітчизняного банківництва. 

Методологічною основою проведеного дослідження є загальнонаукові та 
спеціальні методи пізнання, концептуальні положення сучасної економічної теорії, 
дослідно-пошукова література, наукові праці учених-економістів з проблеми 
банківського регулювання. 

Результати. Проблеми українських банків почали набирати загрозливих 
масштабів з жовтня 2008 року. До наростання кризових явищ призвели не лише 
внутрішні, а й зовнішні чинники. Рецесія економік розвинутих держав, криза 
ліквідності у світовій фінансовій системі та втрата довіри інвесторів до України 
потягли за собою відплив інвестицій з України. Інвестори обмежили операції з 
країнами, ринки яких формуються. Це негативно вплинуло на баланси вітчизняних 
банків. 

Неприйняття вчасних адекватних регулятивних заходів НБУ у фінансовому 
секторі посилив кризові процеси в економіці. Зокрема, з боку центрального банку 
була відсутня адекватна оцінка ризиків та стратегії розвитку національної банківської 
системи, відсутня система моніторингу кризових явищ та оперативного реагування 
на них. 

Можна констатувати, що державними органами влади не було вжито заходів 
щодо мінімізації ризиків, що агресивно формувалися напередодні кризи 2008 року, а 
саме [2, с. 25]: тотальна доларизація економіки; зростання частки іноземного капіталу 
у банківській системі до 40%; валютне кредитування; неадекватні темпи зростання 
обсягів споживчого кредитування населення (більше 100% на рік), здебільшого у 
іноземній валюті; недостатній обсяг кредитування реального сектору економіки за 
прийнятними процентними ставками; надмірна зовнішня заборгованість 
корпоративного та банківського секторів, яка перевищила зовнішню заборгованість 
держави майже в два рази; штучне зміцнення курсу гривні до долару США влітку 
2008 року; негативне сальдо торговельного балансу. 

Передкризовий період діяльності банків України характеризувався 
переорієнтацією на екзогенну модель розвитку і кредитна активність банків набула 
ознак “буму”, заснованого на ірраціональних очікуваннях. Позичальникам часто 
надавалися кредити, платежі за якими перевищували їхні доходи, тож останні 
вимушені були звертатися за новими кредитами, щоб уникнути дефолту. Тобто 
почали домінувати спекулятивне фінансування. Остаточно ці види фінансування 
переважили в 2008 році, що, крім іншого, пов’язано з експансією іноземного капіталу 
та залученням банками в значних обсягах короткострокових коштів від нерезидентів. 
Це стало каталізатором банківської кризи, оскільки останнє явище мало 
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проциклічний характер. Банківська система виявилася неспроможною до 
функціонування в умовах відкритих систем та нездатною протистояти глобальним 
кризовим викликам. Ендогенний характер переходу від забезпеченого до 
спекулятивного потребував відповідного державного втручання з метою 
недопущення широкомасштабної кризи. Однак Україна не мала ефективних 
інструментів щодо регулювання входження іноземного капіталу, короткострокових 
іноземних інвестицій та стримування спекулятивного фінансування [3, c. 16]. 

Уразливими до удару фінансової кризи виявилися великі та найбільші банки з 
українським капіталом. Передумовою цього стала цілеспрямована політика цих 
банків на максимальне розширення своєї діяльності з метою високоприбуткового 
перепродажу іноземним інвесторам. Задля цього банки без належної оцінки ризиків 
збільшували свій кредитний портфель, безпідставно розширяли мережу, не 
приділяючи належної уваги обґрунтованості видачі і реальності повернення кредитів. 
Під натиском кризи кредитний портфель цих банків виявився у значній частині 
неліквідним, що призвело до втрати платоспроможності (Укрпромбанк, банк 
«Надра», Укргазбанк, “Родовід банк”, банк “Київ” та інші), що обумовило кризову 
ситуацію всієї системи. Крім того, банки з іноземним капіталом своєю політикою у 
галузі роздрібного кредитування на базі широкого залучення іноземних запозичень 
значно ускладнили процес економічної кризи в Україні.  

Поліпшення макроекономічної ситуації та заходи, вжиті НБУ, мали позитивний 
вплив на стан банківської системи України. В умовах зниження рівня інфляційних та 
девальваційних очікувань у 2010-2012 роках проти кінця 2008 та протягом 2009 року 
відбулося відновлення довіри клієнтів до гривні, про що свідчить зростання частки 
кредитів та депозитів банків у національній валюті порівняно із іноземною валютою. 

Цьому сприяла жорстка грошово-кредитна політика НБУ, яка проводилася 
відповідно до пріоритетів діяльності, визначених законодавством. Зокрема, її 
проведення спрямовувалося на досягнення та підтримку цінової стабільності, 
сприяння підтриманню стабільності банківської системи та додержання стійких 
темпів економічного зростання. 

Проаналізувавши показники дотримання економічних нормативів банками 
протягом 2008-2011 років, варто зазначити, що на кінець 2010 року порівняно із 2008 
роком зріс рівень капіталізації та ліквідності банківської системи. Проте у 2011 році 
показники дещо погіршилися. В умовах зростання вимог НБУ до регулятивного 
капіталу банки збільшували його обсяг. Якщо на кінець 2008 року він становив 
100,98 млрд.грн., то до кінця 2011 року збільшився до 173,57 млрд грн.. Норматив 
адекватності регулятивного капіталу збільшився до 20,34 % у 2010 р. порівняно із 
2008 р., коли його значення склало 13,16 %. За 2011 р. він зменшився до 18,51 % [4]. 

Проаналізуємо діяльність регулятивного органу та його жорстку антициклічну 
грошово-кредитну політику у період фінансово-економічної кризи та посткризовий 
сучасний період. До особливостей державного антикризового регулювання у 
банківському секторі України можна віднести: 

1. Рекапіталізацію банків. Розпочався процес рекапіталізації банків, 
передбачений у домовленостях із Міжнародним валютним фондом (МВФ) із появою 
перших загроз банкрутства банків. Ще в грудні 2008 року за результатами 
діагностичного моніторингу, проведеного Національним банком України, потреби 
щодо збільшення капіталу 17 найбільших банків, на які припадає 66% активних 
операцій банківської системи, оцінювалися в 25 млрд грн [4].  
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У середині квітня 2009 року було визначено сім банків, які отримали державну 
підтримку у формі рекапіталізації: "Надра", Укрпромбанк, "Фінанси та кредит", 
Укргазбанк, Родовід-банк, Імекс-банк, "Київ". В зазначених банках було 
акумульовано приблизно 20% усіх вкладів фізичних осіб. Для здійснення 
рекапіталізації названих банків витрачено близько 20 млрд грн Міністерство фінансів 
випустило облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд грн, 
зарахувавши їх у статутні капітали Укргазбанку, Родовід-банку і банку "Київ".  

Слід відзначити, що процес рефінансування і рекапіталізації банків був 
непрозорим, проводився за відсутності чітких методик оцінки стану банків та 
критеріїв їх відбору, і це ще більше поглиблювало недовіру суспільства до 
державних органів влади.  

2. Головним інструментом, який використовує НБУ є рефінансування банків. 
Лише в жовтні — листопаді 2008 року для підтримання ліквідності банків 
Національний ба надав кредитів рефінансування на загальну суму близько 74, 7 млрд 
грн [4]. 

Заходи, які вживалися НБУ для стабілізації ситуації, сприяли послабленню 
напруги на грошово-кредитному ринку, що проявилося у поступовому сповільненні 
тенденції до відпливу депозитів із банківської системи, у тому числі коштів 
населення, збільшенні їх ліквідності і стабілізації ситуації на міжбанківському 
кредитному ринку. 

3. Банки переглянули методики оцінки кредитоспроможності позичальників та 
запровадили жорсткіші умови кредитування. 

4. НБУ впродовж 2009 року двічі зменшив облікову ставку (з 15.06.2009 р. до 
11% та з 12.08.2009 р. до 10.25 %). Із липня 2009 р. збільшено ставки обов'язкового 
резервування за короткостроковими ресурсами закордонного походження (з 4% до 
20%). Ці заходи досить швидко призвели до подорожчання грошей на ринку (і 
депозитному, і кредитному), а підвищення ставки резервування обмежило обсяги 
залучення валюти з-за кордону. 

5. НБУ обмежив обсяги надання кредитів юридичним фізичним особам в 
іноземних валютах, заборонив рефінансування простроченої заборгованості шляхом 
видачі нових кредитів, а також необґрунтовану пролонгацію кредитів та внесення до 
кредитного договору змін щодо вартості кредиту; котрі не відповідають змінам 
облікової ставки НБУ. 

6. Для стабілізації депозитного ринку та підтримання ліквідності НБУ запровадив 
мораторій на дострокове вилучення депозитів. 

7. Знижено до 0% норму резервування на кошти, що залучаються на 
короткостроковій основі з іноземних джерел. 

8. Дозволено враховувати в обов'язкових резервах касові залишки та державні 
облігації; активізовано заходи щодо рефінансування банків шляхом надання кредитів 
НБУ. 

9. Для стабілізації валютного ринку та курсу фивні із середини жовтня 2008 
року НБУ було вжито ряд заходів: почали здійснюватися регулярні валютні 
інтервенції НБУ (за три тижні було витрачено майже 5 млрд. доларів США 
золотовалютних запасів); для банків заборонено спекулятивні операції (купівля-
продаж валют на міжбанківському ринку дозволялась лише за дорученням клієнтів та 
за їх курсом); курс продажу валют на готівковому ринку обмежувався офіційним 
курсом, а маржа банків від торгівлі валютами не повинна перевищувати 1.5%. 
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10. НБУ збільшив вартість власних кредитів, тобто вартість рефінансування на 
0.5—1%. 

11. Для розширення переліку банків, які можуть отримати кредити від НБУ, 
запропоновано рефінансування під заставу акцій банків. Але такі кредити змогли 
отримувати лише ті банки, які дотримувалися резервних вимог. 

12. Запроваджено нову методику розрахунку адекватності банківського 
капіталу. Її мета — обмежити ризик розриву ліквідності, щоб уникнути наслідків 
ситуації, яка склалася на фінансовому ринку Сполучених Штатів Америки. 

За даними рейтингового агентства Фітч Рейтингс (Fitch Ratings) запровадження 
нових регулятивних вимог щодо капіталу українських банків має поліпшити їх 
кредитоспроможність. Такі заходи також повинні сприяти зменшенню доларизації 
економіки України та зростанню обсягів кредитування в національній валюті.  

Таким чином, Національний банк України, використовуючи нормативні та 
коригуючі методи регулювання банківської діяльності, намагався адекватно 
реагувати на дестабілізаційні процеси, пов'язані з кризовими явищами. Серед вжитих 
ним заходів — запровадження мораторію на дострокове вилучення депозитів, 
підвищення суми гарантування вкладів фізичних осіб, оперативне регулювання 
валютних операцій банків, використання інституту тимчасової адміністрації тощо. 
Відповідно до постанов НБУ банкам надано рекомендації щодо здійснення 
реструктуризації заборгованості, змінено вимоги стосовно розрахунку регулятивного 
капіталу, умов виконання окремих економічних нормативів, тимчасовим 
адміністраторам надано право знижувати вартість статутного капіталу банку в разі 
перевищення обсягу зареєстрованого статутного капіталу над обсягом регулятивного 
капіталу тощо. 

Із 6 червня 2009 року набула чинності Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 
р. № 259 "Про затвердження Положення про регулювання Національним банком 
України ліквідності банків України"[5]. Розробка цього положення була зумовлена 
необхідністю розмежування функцій регулювання НБУ грошово-кредитного ринку 
через інструменти монетарної політики та кредитної підтримки банків для їх 
фінансового оздоровлення в межах застосування пруденційних інструментів. У 
результаті кількість вимог, виконання яких було обов'язковим для банків, котрі 
звертаються за допомогою НБУ, була зменшена з 14 до 4. Також зменшено 
максимальний термін рефінансування шляхом проведення тендерів з підтримання 
ліквідності банків із 365 до 90 днів. Основним інструментом рефінансування має 
стати рефінансування шляхом проведення тендерів з підтримання ліквідності банків 
терміном до 14 днів, за результатами яких встановлюватиметься базова ставка за 
кредитами рефінансування, що визначатиме спрямованість грошово-кредитної 
політики. 

Загалом можна виділити такі регуляторні заходи НБУ, які реалізовувалися з 
метою забезпечення стабільності банківської системи: встановлено підвищені 
коефіцієнти резервування під кредитні операції банків; застосовано жорсткіші 
критерії визначення кредитоспроможності позичальників; банки зобов'язано 
надавати споживачу інформацію про умови кредитування та сукупну вартість 
кредиту; змінено норматив адекватності регулятивного капіталу (РК) — при 
розрахунку нормативу Н2 (співвідношення ліквідних активів і суми зобов'язань) 
береться до уваги валютний ризик та ризик довгострокової ліквідності; збільшено 
розмір мінімального регулятивного капіталу до 10 млн. євро (двічі був 
відкоригований — до 75 млн грн та з останніми змінами – до 120 млн грн); 
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запроваджено новий норматив НЗ — співвідношення регулятивного капіталу і 
сукупних активів (не менше 9%). Крім цього вагомий вплив на стабілізацію 
банківської системи мали дії органів виконавчої влади нормотворчого характеру. 
Зокрема: підготовлено методичні рекомендації шодо вдосконалення корпоративного 
управління в банках; запроваджено методичні рекомендації щодо планування в 
банках України заходів на випадок виникнення непередбачуваних обставин; 
здійснено діагностичне обстеження банківського сектору, за результатами якого 
встановлено вимоги щодо рекапіталізації банківської системи; спрощено процедуру 
реєстрації статутного капіталу; пом'якшено вимоги щодо розрахунку регулятивного 
капіталу; змінено умови рефінансування банків у межах застосування пруденційних 
інструментів; посилено вимоги до формування банками обов'язкових резервів; 
обмежено кредитування в іноземній валюті; урегульовано питання щодо 
реструктуризації заборгованості за кредитами позичальників — фізичних осіб; 
змінено порядок урахування коштів, залучених на умовах субординованого боргу. До 
1 січня 2012 року встановлено граничну суму коштів, залучених на умовах 
субординованого боргу, які включаються до регулятивного капіталу банку, в обсязі 
не більше 100 відсотків основного капіталу банку. Кошти, залучені у цей період на 
умовах субординованого боргу, включаються до капіталу банку в повному обсязі, без 
урахування обмежень, встановлених для додаткового капіталу. До 1 січня 2012 року 
субординований борг включається до капіталу банку без щорічного зменшення на 20 
відсотків від його первинної вартості [8]. 

Розглянемо заходи, які Національний банк здійснював у 2010-2011 роках з 
метою нейтралізації негативних наслідків впливу світової фінансової кризи на 
вітчизняну банківську систему, відновлення її належного функціонування та довіри 
до неї з боку населення та інвесторів. Дії служби банківського нагляду були 
спрямовані на сприяння та прискорення капіталізації банківської системи, 
підтримання стабільної роботи банків, надання їм кредитної підтримки, 
вдосконалення процедур реорганізації та ліквідації проблемних банків, поліпшення 
якості кредитних портфелів банків, сприяння поверненню наданих кредитів, 
зменшення частки проблемної кредитної заборгованості тощо. Завдяки своєчасно 
вжитим заходам вдалося уникнути банкрутства великої кількості банків і зберегти 
таким чином стабільність банківської системи. 

Враховуючи уроки останньої фінансової кризи та набутий досвід подолання її 
наслідків, а також зважаючи на загальні тенденції розвитку світової фінансової 
системи, Національний банк продовжує працювати над удосконаленням підходів 
щодо регулювання банківської діяльності. Упродовж останніх років прийнята ціла 
низка законодавчих актів, відповідно до яких з’явиться можливість підвищити 
прозорість банків шляхом удосконалення процедур щодо виявлення їх реальних 
власників та встановлення щодо них посилених вимог, розшити обсяг інформації, яка 
має оприлюднюватися банками. Завдяки цьому громадськість матиме змогу 
отримувати інформацію щодо фінансового стану банків і краще орієнтуватися на 
ринку фінансових послуг, це також сприятиме посиленню конкуренції в банківській 
системі. 

У травні 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі". Цей закон 
надає змогу більш повно та якісно здійснювати нагляд не тільки за банками, але й за 
фінансовими групами, визначати фінансовий стан банків з урахуванням тих ризиків, 
на які вони наражаються внаслідок участі у таких групах. 
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У березні 2011 року парламентом у першому читанні прийнято проект закону 
про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо 
визначення особливостей корпоративного управління в банках, метою якого є 
підвищення рівня корпоративного управління в банках відповідно до 
загальноприйнятих принципів, зокрема шляхом створення дієвого механізму 
розподілу повноважень між органами управління та контролю банків, підвищення 
відповідальності керівників і власників банку за результати його діяльності, 
створення ефективних механізмів управління ризиками та поліпшення систем 
внутрішнього контролю. Триває робота з підготовки нових нормативних актів 
Національного банку, а також змін до вже діючих з метою забезпечення виконання 
нових законодавчих вимог. 

Збільшення переліку та обсягів операцій, які здійснюють вітчизняні банки, 
підвищення їх складності потребувало не тільки вдосконалення нормативно-правової 
бази та оновлення методологічних засад, а й поліпшення практичних аспектів 
наглядової діяльності. Впродовж тривалого часу паралельно з традиційними 
методами нагляду Національний банк здійснює нагляд на основі оцінки ризиків. 
Такий поглиблений підхід дав змогу значно зміцнити практику інспектування банків. 
Водночас постійно вдосконалюється система безвиїзного аналізу, яка 
використовується з метою здійснення ефективного моніторингу діяльності банків, 
виявлення на ранніх стадіях проблем у діяльності банків та вжиття адекватних і 
своєчасних дій. 

Правління Національного банку України 09.06.2010 р. прийняло постанову 
№273, якою внесені зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в 
Україні, Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових 
дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій та інших нормативно-правових 
актів НБУ. Цими змінами були встановлені нові вимоги до банків, а саме: 
мінімальний розмір регулятивного капіталу збільшено до 120 млн грн; встановлені 
підвищені вимоги до розміру регулятивного капіталу для здійснення окремих 
операцій (120-180-240 млн грн); банки, регулятивний капітал яких менший, ніж 
установлений Положенням №273, для збереження права на здійснення окремих 
операцій мають до 01.01.2012 р. збільшити регулятивний капітал до змінених 
розмірів; банкам, у яких розмір регулятивного капіталу менший, ніж 120 млн грн, до 
часу приведення розміру регулятивного капіталу у відповідність до вимог постанови 
дозволено залучати вклади  від фізичних осіб (відкривати нові вкладні рахунки 
фізичним особам та поповнювати діючі) у межах обсягу залучених вкладів фізичних 
осіб станом на 17.07.2010 р. 

НБУ постановою №23 від 25 січня 2012 року затвердив Положення про порядок 
формування і використання банками резервів для покриття можливих втрат за 
активними операціями [11]. Відповідно до Положення вдосконалена методика оцінки 
кредитоспроможності суб’єктів господарювання шляхом використання математичної 
моделі розрахунку коефіцієнта платоспроможності, що залежатиме від стану 
фінзвітності та галузевої приналежності підприємств.  

Висновки. Отже, криза 2008 – 2009 років наочно продемонструвала 
неефективність існуючих методів державного регулювання фінансового сектору 
України, а також вказала на помилковий вектор розвитку системи регулювання і 
нагляду. Аналіз розвитку банківського сектору протягом 2008-2012 років засвідчив, 
що сучасний стан національної банківської системи можна оцінити наступним 
чином: банківською системою досягнута хитка рівновага, яка за відсутності чіткої 
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стратегії дій з боку органів державної влади може викликати поновлення панічних 
настроїв та поглиблення кризового стану. Процес регулювання банківської діяльності 
в Україні в сучасних умовах потребує глибокого переосмислення і трансформації. 
Тому діяльність органів виконавчої влади у регулюванні банківського сектора 
повинна бути спрямована на підвищення загальноекономічної ефективності функцій 
банківської системи з акумулювання грошових коштів суб’єктів ринку та їх 
трансформації в кредити та інвестиції; розвиток конкурентного середовища 
діяльності банків, зміцнення фінансової стійкості вітчизняної банківської системи, 
формування надійної системи захисту інтересів клієнтів банку; відновлення довіри 
до банківської системи з боку інвесторів, кредиторів та вкладників. 

_________________________ 
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The features of the antirecessionary adjusting of the banking system were investigated 
during 2008-2012. Advantages and lacks of the applied measures are exposed on 
neutralization of negative consequences of crisis. Priority directions of perfection of 
government regulation of the banking system are recommended in a post-crisis period. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ 
АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ 

ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 

А. Мазарчук, Г. Більовська 

Хмельницький національний університет 
29016, м. Хмельницький, вул.. Інститутська, 11 

У роботі розглянуто застосування генетичного алгоритму для 
оптимізації багатофакторної функції прибутку виробничого 
підприємства, побудовано нелінійну функцію залежності прибутку від 
реалізації продукції підприємства від основних виробничих параметрів 
його діяльності. 
Ключові слова: багатофакторна модель, генетичний алгоритм, 
оптимізація, прибуток. 

У сучасних економічних умовах успішність діяльності підприємств значною 
мірою залежить від якості опрацювання інформації про стан споживчого ринку та 
умілого маніпулювання цінами на продукцію. Наявні традиційні методи дозволяють 
створювати досить прості моделі економічних явищ, які дають змогу вкрай 
наближено визначити більш-менш прийнятні параметри підприємства з точки зору 
оптимізації результативності його роботи. При цьому зі зростанням складності 
моделей (збільшенням числа факторів, побудовою нелінійних залежностей) зростає 
складність завдання пошуку параметрів, при яких результати моделювання 
набувають оптимальних значень. 

Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій дав поштовх до створення нових 
методів оптимізації складних моделей на основі використання обчислювальних 
можливостей ЕОМ. Одним із них є генетичний алгоритм – відносно новий 
стохастичний метод знаходження оптимумів, який досить успішно використовується 
у різних сферах діяльності. Однак можливості його використання у економічній 
сфері все ще не виявлені в повній мірі. Саме тому дедалі більш актуальною стає 
проблема дослідження можливостей використання генетичних алгоритмів для 
вирішення задач оптимізації діяльності підприємств. 

Велика увага аналізу, моделюванню та прогнозуванню процесів різної природи, 
у тому числі й за допомогою генетичних алгоритмів, приділялася в роботах Д. 
Гольдберга, З. Михалевича, Л. Заде, М. Негневицького, О. Кордона, Є.В. 
Бодянського, В.М. Курейчика, В. А. Крисілова, В.В. Круглова, А.П. Ротштейна, Г.К. 
Вороновського, К.В. Махотила, С.Н Петрашева, С.А. Сєргєєва, Т.В. Панченко та 
багатьох інших. Однак дослідження можливості оптимізації нелінійної 
багатофакторної функції прибутку виробничого підприємства з допомогою 
генетичних алгоритмів досі не проводились. 

Одним із ключових критеріїв успішності економічного суб’єкта є прибутковість 
його діяльності. Зазвичай моделювання цього критерію зводиться до побудови 
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лінійних залежностей, або використання досить простих функцій з обмеженим 
числом факторів. Тому метою статті є дослідження можливостей використання 
генетичних алгоритмів для оптимізації нелінійної багатофакторної функції прибутку 
виробничого підприємства.  

У ході виконання поставленої мети спершу було сформовано модель залежності 
прибутку від реалізації продукції підприємства від ціни товару, заробітної плати 
одного працівника, чисельності виробничого персоналу, витрат на обслуговування 
одного робочого місця, вартості сировини і матеріалів на одиницю продукції, витрат 
на реалізацію продукції. У основу моделі було покладено сутність поняття прибутку 
від реалізації продукції як різниці між виручкою від реалізації продукції та 
витратами на її виробництво. Дана модель є багатофакторною, складною, 
нелінійною. Отримана модель має наступний вигляд: 
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При цьому P – ціна товару, CR, CM та CD – витрати на сировину матеріали та 

доставку одиниці продукції відповідно, A – амортизація основних фондів, S – 
заробітна плата одного працівника, CS- витрати на обслуговування одного робочого 
місця (1). Названі параметри будуть змінюватися в процесі оптимізації функції 
прибутку, тобто PR(P,CR,CM,CD,A,S,CS). Для спрощення суму витрат на сировину, 
матеріали і доставку позначимо через CRMD та будемо оптимізувати значення цього 
сумарного показника. Таким чином функція прибутку матиме п’ять параметрів. Під 
Q(P) розумітимемо кількість продукції, що є функцією від ціни, SB(S) – соціальні 
виплати із заробітної плати, що є функцією від заробітної плати, QW(Q(P)) – 
чисельність працівників, що функціонально залежить від кількості проданої 
продукції. 

Функціональні залежності Q(P) та QW(Q(P)) зображено у вигляді показникових 
функцій, оскільки з їх допомогою можна виразити різноманітні форми залежностей 
між факторами (2). Коефіцієнти a1, a2, b1 та b2 можна визначити на основі 
статистичних даних підприємства за попередні періоди. При цьому P ,́ Q  ́та Q´W  - 
матриці-вектори логарифмів значень цін, обсягів випуску та чисельностей 
працівників виробничого підприємства за попередні періоди. 

Для побудови моделі було обрано саме такий набір факторів, оскільки вони 
являють собою основні характеристики виробничого підприємства з одного боку, а з 
іншого боку, підприємство може тим чи іншим чином впливати на значення цих 
факторів з метою оптимізації прибутку. Таким чином, одержана модель не просто 
ілюструватиме залежність прибутку виробничого підприємства від групи чинників, а 
й показуватиме можливі шляхи впливу підприємства на обсяги отримуваного 
прибутку, дозволяючи отримати орієнтири для оптимізації існуючих значень 
параметрів виробництва. 

Найпростішим та найнадійнішим способом вирішення задачі оптимізації деякої 
функції є метод повного перебору, оскільки з його допомогою, перебравши усі 
можливі варіанти комбінацій факторів можна прийти до глобального оптимуму 
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функції, визначивши максимальне (у випадку задачі мінімізації – мінімальне) її 
значення серед усіх можливих. Проблема використання даного методу виникає при 
наявності значної кількості факторів та великих діапазонах значень, яких можуть 
набирати дані фактори. У таких ситуаціях виникає так звана проблема 
«комбінаторного вибуху» - експоненційне зростання обсягів обчислень при 
невеликому збільшенні кількості факторів. 

Одержана модель не може бути оптимізована методом повного перебору 
внаслідок «комбінаторного вибуху». При наявності п’яти екзогенних змінних, 
відсутності хоча б наближених діапазонів можливої зміни значень цих факторів, 
високій імовірності нецілочисельного розв’язку поставленого завдання, кількість 
можливих комбінацій факторів є надзвичайно великою. Так, якщо припустити, що 
значення наявних факторів можуть змінюватися лише в діапазоні 10 грн., то кількість 
можливих комбінацій факторів згідно з теорію ймовірностей становитиме 10 млрд. 
комбінацій, якщо прийняти крок зміни значення фактора 0,1 грн. Окрім побудови 
можливих комбінацій параметрів моделі, метод потребує  також обчислення значень 
прибутку для кожної з них, що унеможливлює отримання необхідного результату за 
прийнятний час. 

Генетичний алгоритм в умовах «комбінаторного вибуху» дозволяє за короткий 
проміжок часу (всього декілька ітерацій) отримати близьке до оптимального 
рішення. Тому, з метою визначення оптимальних значень факторів для максимізації 
отриманої функції прибутковості підприємства, рекомендується застосувати саме 
генетичний алгоритм.  

Даний алгоритм використовує у процесі пошуку оптимального рішення аналог 
механізму генетичного наслідування та природного добору. При чому найбільш 
важливим у процесі використання методу є проведення аналогій  між поняттями. 
Таким чином, у процесі пошуку рішення під популяцією будемо розуміти певний 
набір рішень завдання. Деяке рішення проблеми – складовий елемент популяції – 
називається хромосомою. Хромосоми матимуть вигляд: 

)( CSSACRMDP      (3) 

Хромосоми наступного покоління будуть називатися нащадками. Критерієм 
пристосованості хромосоми буде значення наявної функції прибутковості 
PR(P,CRMD,A,S,CS). При цьому більш пристосованим відповідатиме більше 
значення функції. 

Пошук оптимальних значень починається із генерації випадковим чином 
початкової популяції та обчислення функції прибутковості для кожного рішення. 
Далі поступово проводиться схрещування хромосом, мутація частини нащадків та 
відбір кращих за значенням функцій прибутковості. У результаті виконання операцій 
алгоритм поступово сходиться до «найкращої» хромосоми, що є оптимальним, або 
близьким до оптимального розв’язком (рис. 1) [3, c. 15]. 

Результатом роботи алгоритму є отримані значення факторів, при яких 
оптимізується функція прибутковості підприємства. У міру накопичення інформації 
про значення факторів у наступних періодах підприємство матиме можливість 
уточнювати функцію прибутковості та точніше визначати оптимальні обсяги 
факторів для досягнення оптимуму функції прибутку.  
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Рис.1. Узагальнена структура генетичного алгоритму 
 
На сьогодні наявні класичні алгоритми дають можливість знаходження 

локальних оптимумів складних функцій, які часто є далекими від глобального 
екстремуму. Так, градієнтний метод дозволяє швидко визначити локальний оптимум 
функції, однак якщо таких оптимумів є досить багато, значно знижується ймовірність 
визначення таким способом саме глобального оптимуму. Генетичний алгоритм хоч і 
не гарантує знаходження точного глобального оптимуму для функції та має ряд 
складнощів у процесі практичного використання, однак отримані з його допомогою 
результати часто є достатніми для їх використання у якості рішення поставлених 
завдань. 

Таким чином, простота використання та програмної реалізації, широкий спектр 
функцій, для яких можна використовувати генетичні алгоритми, можливість 
модифікації процесу пошуку та введення обмежуючих умов, відносна стійкість до 
потрапляння в локальні екстремуми (внаслідок використання мутації) є вагомими 
аргументами щодо ефективності використання даного методу оптимізації для 
виробничих підприємств.  

_________________________ 
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The paper considers the application of genetic algorithm to optimize multifactorial 
function of profit of production company, built a nonlinear function of dependence the 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ МІСТА ЯК СИНЕРГЕТИКИ РІЗНИХ НАУК  

С. Матусяк 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

Стаття містить опис синергетичного підходу до побудови моделі 
розвитку міста. Автором запропонована  комплексна модель міста, що 
дозволяє за  ролевими сценаріями сформувати стратегію розвитку та 
цільові програми її реалізації.  
Ключові слова: містобудування, модель розвитку міста, сценарії 
розвитку міста, адміністративний менеджмент, синергетика, 
розвиток територій, розвиток територіальних громад.   

Сучасний стан методологічного забезпечення формування розвитку  міст 
характеризується орієнтацією на використання методів SWOT-аналізу, PEST-аналізу, 
ABC-аналізу, бенчмаркінгу, більшість з яких є адаптованими інструментами 
стратегічного планування у сфері бізнесу. Розрахунки основних показників програм 
соціально-економічного розвитку здійснюються, переважно, на основі балансових, 
нормативних, економетричних методів. Прийняття цільових програм базуються на 
розрахунках бюджету та ініціативи зверху.  Можна стверджувати, що існуючі 
підходи не враховують внутрішні механізми функціонування громади, обумовлені 
колективною саморефлексією її поведінки з приводу реалізації суперечливого 
комплексу місцевих потреб, інтересів, цілей і стратегій діяльності. 

Нові підходи до планування розвитку міст досліджують у своїх працях І. Благун, 
Д. Візгалов,   В. Владіміров,  П. Іванов, Д. Ісаченко, О. Кокіц, А. Пучков, Ю. Шаров 
та інші. У публікаціях зазначених авторів превалюють політико-правові, 
адміністративні, економічні, господарські аспекти вивчення сутності міста як 
елементу територіальної самоорганізації влади в Україні, опрацьовуються системно-
організаційні проблеми забезпечення сталого розвитку міст, концепції їх соціально-
економічного і просторового розвитку. Однак недостатньо дослідженим залишається 
питання синтезу механізмів розвитку міста з механізмами самоврядування й 
самоорганізації, з можливостями практичного використання останніх під час 
планування перспективи міста, з орієнтацією на людину. Ми вважаємо, що саме така 
орієнтація може бути критично важливим фактором наукового обґрунтованого 
вибору стратегії розвитку міста.  Орієнтація на людина повинна бути сформована  за 
аналогією цільової аудиторії з врахуванням  досягнень різних наук – соціології,  
розвитку території міста, розвитку територіальної громади, рефлексії громади, 
сценарного цільового підходу.   

Муніципальне управління передбачає управління розвитком міста для користі 
його мешканців. Міська влада повинна в межах дозволеного законом впливу 
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регулювати ділову активність міста, підтримувати соціальні пакети, дбати про 
розвиток міста.  

Наукова гіпотеза дозволяє виявити категорії мешканця місця – пенсіонер, 
працююча людина, підприємець, молода людина, студент тощо. Такий підхід 
дозволить чітко виявити потреби та сформувати модель комфортного проживання та 
діяльності до кожного рольового суб’єкта – мешканця міста. Отже, актуальність 
дослідження обумовлена існуванням проблеми, що полягає у протиріччі між 
відомими програмами розвитку міста та потребами щодо розвитку міста зі сторони 
визначених цільових осіб.  

Метою дослідження є формування синергетичної моделі розвитку міста.  
Одним з перших визначних концептуалістів в теорії міста можна назвати 

англійця Ебенізера Говарда. Така модель – своєрідний різновид ідеального міста, 
заснованого на гуманістичних принципах співіснування, врахуванні зручності 
людини і її неявних екзистенціальних інтенцій "близькості до землі" [1]. 

Проект "Промислового міста" належить французькому архітектору Тоні Гарньє 
(1901-1904 рр.). У  ньому представлені ті соціальні сили, наявність і розвиток  котрих  
зумовлювали можливість суттєвих змін у різних сферах архітектурної діяльності - від 
типологічної структури будинків до заснування довкілля міста й становлення 
містобудівних комплексів-ансамблів [1]. 

Розвиток регіонального підходу до містобудування означав відкриття нової, 
соціальне важливої й, разом із тим, надто складної галузі сприятливої діяльності 
архітектора у галузі міської інженерії та сільського господарства Кожна з трьох 
розглянутих вище концепцій має риси раціоналізації громадського життя міста як 
цілісного організму, врахування ступеня задоволення різноманітних людських 
потреб, розвитку як території, так і громади[1].  Системний характер і кібернетизація 
містобудування позначає третій етап розвитку теорії міста (60-80-ті роки), де 
науковим фундаментом стала розробка теорії розселення на системній основі. В 
умовах сучасного зростання міста, ускладнення його функціональної структури, 
розвитку транспортних систем і збільшення мобільності населення був необхідний 
цілеспрямований пошук перспективних розпланувальних розв'язань, які мають вищу 
(порівняно з містобудівним досвідом попередніх років й спиранням на емпіричні 
дані) соціально-економічну, суспільно-побутову, технічну й архітектурно-
розпланувальну ефективність. Саме це зумовило  розвиток таких  напрямків як 
маркетинг міста [2, с.78],  моделювання стратегій розвитку регіону та міста на основі 
концепції сталого розвитку [3, c.95; 4, с.51]. 

З часом стало зрозуміло, що необхідно створити таку систему місцевого 
самоврядування, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним 
пріоритетом її діяльності буде служіння громаді. Ця система місцевого 
самоврядування буде підконтрольна громаді, прозорою, побудованою на наукових 
принципах і ефективною [5, с.254]. 

Перед системою місцевого самоврядування стоїть завдання: створити таку 
систему муніципального управління, яка б одночасно формувала стійкі наукові 
методи управління щодо задоволення потреб територіальної громади, підвищувала 
ефективність використання ресурсів місцевого самоврядування і забезпечували 
розвиток та самодостатність територіальних одиниць [6, c.97]. 

На рисунку 1. представлено модель розвитку міста, що орієнтована на людину і 
застосовує теоретичні дослідження  різноманітних наук в синергетичному підході.  
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Рис. 1. Модель розвитку міста як синергетики різних наук 
 
Тому є актуальним пошук таких підходів діяльності органів місцевого 

самоврядування які б поєднували в собі підходи муніципального менеджменту щодо 
якості та результативності управлінської діяльності та підходи щодо управління 
ринковими механізмами господарювання для вирішення завдань економічного і 
соціального розвитку якісної трансформації економіки муніципального утворення. 

Базовим постулатом, є те, що джерелом дисипативних процесів і характеристик 
структурної стійкості на рівні міста є територіальна громада міста, з позицій чого 
побудовано й розкрито концептуальну модель формування сценаріїв стратегії  
розвитку міста (рис. 2), яка була адаптована для побудови стратегії розвитку міста 
Вінниця [6; 7, с. 278 ] 

У зв'язку з цим основне цільове завдання муніципального управління полягає у 
забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку, підвищенні життєвого рівня 
населення за рахунок вибору управлінських рішень, економічних методів управління, 
соціальних програм, що підтримують позитивну динаміку відтворювальних процесів 
у міській системі за умови збалансованого використання основних ресурсів системи. 

За своєю природою місто, завдяки наявності характеристик відкритості, 
нерівноважності й нелінійності, відноситься до так званих дисипативних систем, 
критерієм ефективності розвитку яких є структурна стійкість. Виходячи з теорії 
самоорганізації систем, можна стверджувати, що максимальна структурна стійкість 
може бути забезпечена лише синтезом порядку та хаосу, які є похідними від процесів 
самоорганізації і кожен з яких окремо відображує мінімально стійкий стан системи.  
Практика стратегічного планування  розвитку регіонів [8] може бути доповнена 
сценарними моделями, орієнтованими на визначені ролі мешканців міста. 

Потрібно відмітити, що для побудови моделі було використано: досвід 
містобудування від 30-х років ХХ сторіччя до наших днів; соціологічні дослідження 
розвитку міст; результати досліджень урбаністики; кібернетичний підхід щодо 
формування зворотного зв’язку; адміністративний та проектний менеджмент; 
інформаційне моделювання.  
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       Рис. 2. Концептуальна модель формування сценаріїв стратегії  розвитку 
 
Отже, результати аналізу сучасних тенденції публічного управління містом та 

побудова синергетичної моделі стратегії розвитку міста  дають підстави для 
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визначення основних вимог до побудови сучасної результат-орієнтованої системи 
муніципального управління: 

- орієнтація на потреби територіальної громади, як головного споживача і 
замовника публічних послуг органа місцевого самоврядування; 

- забезпечення демократичного характеру управління, підзвітності й 
підконтрольності місцевої влади громадськості;  

- якість надання публічних послуг та суспільна результативність публічного 
управління, відповідальність за напрями та результати керованого розвитку 
території;  

- оцінка результатів управлінської діяльності з позицій громадянина-
споживача послуг, для чого необхідно встановити постійний дієвий зворотний 
зв’язок з громадою; 

- здійснення раціонального використання потенціалу території 
муніципального утворення з метою забезпечення добробуту членів територіальної 
громади; 

- використання сучасних підходів управління: стратегічного планування, 
управлінських інструментів управління, налагодження партнерських відносин з 
приватним сектором у системі забезпечення громадян якісними послугами в 
необхідних обсягах.  

_________________________ 
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Статья содержит описание синергетического подхода к построению модели 
развития города. Автором предложена комплексная модель города, позволяет с 
ролевыми сценариями сформировать стратегию развития и целевые программы ее 
реализации. 
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ЕМПІРИЧНЕ PIH-МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ СПОЖИВЧИХ ВИДАТКІВ 
В УКРАЇНІ 

М. Оліскевич  

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008, м. Львів, вул. Університетська, 1 

Проведено економетричний аналіз моделі споживання в Україні, 
теоретичним підґрунтям якої є гіпотеза постійного доходу. Під час 
емпіричного моделювання використано модель адаптивних очікувань 
для опису процесу формування постійного доходу та модель часткового 
пристосування до бажаного рівня споживання. 
Ключові слова: приватне споживання, гіпотеза постійного доходу, 
економетрична модель.  

Постановка проблеми.  Споживання домогосподарств та інвестиційні рішення 
фірм відіграють важливу роль як у характері довгострокового зростання, так і у 
динаміці короткострокових коливань економіки будь-якої країни. На рівні окремого 
домогосподарства міжчасовий розподіл споживання та заощаджень впливає на 
економічний добробут впродовж тривалого часу, на рівні національної економіки 
кумулятивний ефект рішень окремих домогосподарств визначає динаміку зростання 
національної економіки, впливає на торгівельний баланс, рівень виробництва та 
зайнятість. У зв’язку з цим наукове  дослідження та прогнозування економічного 
розвитку української економіки вимагає ефективного механізму  діагностування та 
емпіричного дослідження розподілу ресурсів домогосподарств, а також  вивчення  
його часової динаміки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним підгрунтям сучасних 
емпіричних досліджень функції споживання є роботи Д. Кейнса, І. Фішера, М. 
Фрідмена, Ф. Модільяні, Р. Голла. Статистичні дані для різних країн світу та за різні 
періоди часу засвідчують різні властивості поведінки споживання домогосподарств, а 
тому емпіричні моделі, розроблені на їх підставі, відрізняються між собою. 
Економетричне  моделювання приватного споживання у різних країнах проводили у 
своїх роботах Д. Девідсон, Д. Генрі, Ф. Срба, Д. Ромер, Г. Менк'ю, Д. Кемпбелл, В. 
Харемза, Д. Дедман, Д. Морлі,  А. Манітсаріс, У. Мей, П. Бродін, С. Панчишин, І. 
Лук’яненко, Г. Могиляс, О. Ватаманюк, Н. Горідько та інші вчені [1-10].  

Метою статті є на підставі аналізу статистичних даних проведення емпіричного 
дослідження й обгрунтування поведінки споживання домогосподарств в Україні. 
Завданням статті є розробка економетричної моделі залежності споживання від 
доходу в Україні згідно з гіпотезою постійного доходу, використовуючи комбінацію 
різних підходів щодо пристосувань до бажаного рівня та формувань очікувань. 

Виклад основного матеріалу. Найпростіше формулювання моделі споживання, 
яка грунтується на гіпотезі абсолютного доходу Д. Кейнса і яка може бути оцінена на 
підставі реальних даних часових рядів є 
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                        CONSt = a + b  INCt + εt ,                          (1) 
де CONSt та INCt позначають реальні значення споживання та доходу на душу 

населення, εt –  випадкові збурення, a>0, 0<b<1. Для такої лінійної функції 
споживання гранична схильність до споживання дорівнює MPC = ∂CONS/∂INC = b,  
середня схильність до споживання APCt= CONSt/INCt = a / INCt + b при зростанні 
доходу  зменшується,  що узгоджується з кейнсіанською гіпотезою абсолютного 
доходу AIH.   

У ранніх дослідженнях функції споживання для оцінки рівняння (1) 
економетристи використовували короткострокові часові ряди і отримали результати,  
які узгоджувались з висновками кейнсіанських постулатів [3; 6; 10]. Однак згодом 
моделювання на підставі  довгострокових рядів даних виявили, що впродовж 
довгострокового періоду зниження APC не відбулося,  що поставило під сумнів 
теоретичні висновки Кейнса. Для того, щоб пояснити очевидні суперечності, які 
виникли,  були запропоновані нові теорії і на сьогодні існує вже  істотний обсяг 
теоритичних та емпіричних робіт щодо поведінки сукупного споживання, які 
слугують альтернативою до гіпотези абсолютного доходу AIH. Висновки цих робіт 
ґрунтуються на міжчасовому бюджетному обмеженні І. Фішера, висунутій М. 
Фрідменом гіпотезі постійного доходу PIH, гіпотезі LC життєвого циклу Ф. 
Модільяні, гіпотезі випадкового блукання Р. Голла. 

Зокрема, згідно з PI-LC гіпотезою особа максимізує життєву корисність  
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∞
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де At – позначає величину майна особи в період t. У результаті аналізу задачі 
максимізації отримано [10] 
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At+1 = (1+r) ( At + Yt – Ct ), 
звідки випливає, що в кожен період часу особа розподіляє свої очікувані життєві 

ресурси рівними частками на всі майбутні  періоди життя, згладжуючи при цьому 
рівень свого споживання в часі.  

Отож, згідно з  гіпотезою постійного доходу (PIH) особи приймають рішення 
стосовно обсягу свого поточного споживання на підставі очікуваного,  нормального 
або ж постійного доходу, а не спираючись на виміряний поточний реальний дохід, як 
стверджує теорія абсолютного доходу AIH. Різницю між фактичним і постійним (чи 
планованим) доходом називають тимчасовим доходом, а різницю між фактичним і  
постійним споживанням – тимчасовим споживанням [1; 3]. Гіпотеза постійного 
доходу базується на припущені,  що постійне споживання CONSp

t пропорційне до 
постійного доходу INCp

t, тобто CONSp
t = b INCp

t, а тимчасове споживання та 
тимчасовий дохід не корелюють між собою, тобто Cov[CONStt, INCt

t]=0 . Однак, 
оцінювання на підставі реальних даних функції споживання, яка грунтується на PIH, 



М. Оліскевич 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 214

вимагає значень постійного доходу та постійного споживання, які не є 
спостережуваними, що ускладнює емпіричне дослідження  поведінки споживання. 

Економетричне моделювання залежності між споживанням і доходом в Україні 
проводитимемо  на підставі щоквартальних даних  витрат населення  на закупівлю 
товарів і оплату послуг та їхніх доходів впродовж 2001–2013р.р., які отримано на 
підставі статистичних звітів, розміщених на сайті Державної служби статистики 
(www.ukrstat.gov.ua). Враховуючи динаміку індекса споживчих цін і зміну кількості 
населення, використовуватимемо реальні показники у розрахунку одну особу. На 
рис. 1 зображено поведінку рядів CONSt і INCt, які вимірюють реальне споживання та 
реальний дохід на душу населення в Україні від І кварталу 2001р. до ІІ кварталу 
2013р. відповідно.  

 

 
Рис. 1.  Динаміка реального споживання та реального доходу на душу населення 

в Україні впродовж І кварталу 2001р. – ІІ кварталу 2013р. 
 
Аналіз динамічних властивостей досліджуваних рядів свідчить про те, що 

амплітуда короткострокових коливань доходу становить приблизно 16%  від його 
значень, тоді як поведінка споживання характеризується 13 відсотковими 
відхиленнями,  що свідчить про деяке згладження обсягу споживчих видатків. 
Оскільки дисперсії споживання та доходу збільшуються зі зростанням значень 
змінних, то моделювання проводитимемо з використанням їхніх натуральних 
логарифмів, що узгоджується і з статистичним, і з економічним поглядами. 

Отож, дослідимо  модель споживання, підґрунтям якої є PIH гіпотеза  
                  ln(CONSp)t  = α + β ln(INCp)t .                             (2) 
Оскільки ми не спостерігаємо ні постійного споживання ні постійного доходу, а 

володіємо лише даними їхніх фактичних обсягів, то з метою побудови функції 
споживання для України розглянемо різні підходи до емпіричного оцінювання  
залежності (2). 

Щодо постійного доходу припускатимемо, що його вимірювання споживачі  
базують на підставі середнього очікуваного значення майбутнього доходу, тобто  
INCp

t = Et [INCt+1] . Тоді оцінювання величини постійного доходу INCp
t можна 
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здійснити за допомогою використання гіпотези адаптивних очікувань, припустивши, 
що зміна постійного доходу Eln(INCp)t є пропорційною до різниці між фактичним 
доходом в цей період та постійним доходом у попередній період, а саме  

ln(INCp)t – ln(INCp)t-1=(1-λ) (ln(INC)t –ln(INCp)t-1 ),0<λ<1.  (3)  
Зазначимо, що процес адаптивних очікувань полягає в процедурі  корегування 

очікувань  
INCp

t / INCp
t-1 =  ( INCt / INCp

t-1 )
 (1-λ) , 

згідно з якою в кожен період часу реальне значення змінної порівнюють із її 
очікуваним значенням. Якщо фактичне значення доходу виявляється більшим за його 
очікуване значення (INCt/INCp

t-1)>1, то очікуване значення доходу в наступному 
періоді корегується в бік його збільшення і ( INCp

t / INCp
t-1 )>1, якщо ж меншим, то в 

бік зменшення. 
Вираз (3) можна переписати в такому вигляді: 
INCp

t =  (INCt)
1-λ · (INCp

t-1)
λ ,     

звідки випливає, що значення доходу очікуване в наступний період формується 
як зважене середнє його фактичного та очікуваного значення у поточному періоді. 
Чим менша величина λ, тим ближче очікуване майбутнє значення до поточного 
значення доходу. 

Щодо постійного споживання гіпотеза постійного доходу передбачає, що 
споживач має можливість контролювати своє реальне споживання і його фактичні 
споживчі видатки CONSt зазвичай спрямовані на підтримку деякого постійного 
обсягу споживання, який визначає його бажаний (або цільовий) рівень CONSp

t .  
Відхилення поточного споживання від постійної компоненти, яке характеризує 
тимчасове споживання, є випадковим, а тому його можна розглядати як похибку 
регресії. Можна припустити, що бажаний рівень споживання описується процесом 
часткового пристосування, згідно з яким фактичний приріст споживання Eln(СONS)t 
= ln(CONS)t – ln(CONS)t-1  пропорційний до різниці між його бажаним рівнем і 
значенням у  попередній період, тобто   

ln(CONS)t – ln (CONS)t-1= (1- δ)(ln(CONSp)t–ln(CONS)t-1)+ut ,      0< δ < 1. Цей 
вираз можна переписати як 

CONSt = (CONSp
t ) 

(1- δ) (CONSt-1)
δ exput   , 

звідки видно, що CONSt отримується як зважене середнє бажаного рівня і 
фактичного значення споживання в попередньому періоді. Чим менше значення δ, 
тим швидше відбувається процес пристосування, тобто тим ближче поточне 
споживання до бажаного рівня споживання. Якщо значення  δ=0, то  повне 
пристосування відбувається за один період, тобто поточне споживання залежить 
лише від бажаного рівня споживання і зовсім не залежить від споживання в 
попередній період. В іншому крайньому випадку, коли δ=1, поточне споживання 
повністю орієнтується на споживання в попередній період, що відповідає гіпотезі 
випадкового блукання Р. Голла. 

Розглянемо комбінацію моделей адаптивних очікувань щодо формування 
постійного доходу та часткового пристосування до бажаного рівня споживання, які 
дають змогу  виразити  неспостережувані величини постійного споживання CONSp

t  
та постійного доходу INCp

t в моделі (2) за допомогою їхніх фактичних вимірюваних 
значень CONSt та INCt. Отож, дослідимо модель споживання, яка охоплює систему 
рівнянь 

ln (CONSp)t  = α + β  ln (INCp)t,                                             (4) 
ln (INCp)t = (1-λ) ln (INC)t  + λ ln (INCp)t-1 ,  0<λ<1 ,            (5) 
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ln(CONS)t=(1-δ) ln(CONSp)t+ δ ln(CONS)t-1+ ut,  0<δ<1,    (6) 
де λ – параметр процесу адаптивних очікувань, δ – параметр процесу часткового 

пристосування, β – довгострокова еластичність споживання за доходом.  
Підставивши (4)  в (6), отримаємо 
ln(CONS)t= α (1-δ)+δ ln(CONS)t-1+β (1- δ) ln(INCp)t+ ut ,    (7) 
звідки, замінивши INCp

t  згідно з (5), матимемо 
ln(CONS)t = α (1-δ) + δ ln(CONS)t-1 + β (1- δ) (1-λ) ln(INC)t + 
                    +β (1- δ) λ  ln(INCp)t-1 + ut .                               (8) 
Оскільки, відповідно до процесу адаптивних очікувань (5) постійний дохід INCp

t 
частково залежить від  спостережуваних значень INCt, а частково від 
неспостережуваних  INCp

t-1, то його використання  не дає змоги оцінити 
специфікацію (8), в якій замість величини  INCp

t тепер з'являється INCp
t-1. Водночас, 

розглянувши  рівняння (7) з лагом в один період,   домноживши його на λ і віднявши 
отриману рівність від (8), матимемо 

 ln(CONS)t   = α (1-δ) (1- λ) + β (1- δ) (1-λ) ln(INC)t +  
         +(δ+λ) ln(CONS)t-1  –  λ ln(CONS)t-2+ ut – λ ut-1 .         (9) 
Однак, у випадку оцінювання специфікації (9), змінна CONSt-1, яка є екзогенною 

змінною регресії, корелює з однією із складових похибки – λut-1. Тому оцінки 
параметрів моделі (9), які можуть бути отримані на підставі застосування МНК, 
будуть зміщеними та не консистентними. Для подолання цієї економетричної 
проблеми виразимо в (5) минуле очікуване значення доходу згідно з процесом 
адаптивних очікувань  

ln(INCp)t = (1-λ) ln(INC)t  + λ (1-λ) ln(INC)t-1 + λ2 ln (INCp)t-2 .     
Повторюючи такі послідовні підстановки нескінченну кількість разів, отримаємо  
ln(INCp)t = (1-λ) [ ln(INC)t  + λ ln(INC)t-1+ λ2 ln(INC)t-2+  
                                 +λ3 ln(INC)t-3+ λ4 ln(INC)t-4+… ] .       (10) 
У підсумку модель адаптивних очікувань зводиться до твердження, що 

очікуване значення доходу, або ж значення постійного доходу, є зваженим середнім 
поточного та минулих значень фактичного доходу з вагами,  які спадають у 
геометричній прогресії.  

 Підставивши (10) у (9), отримаємо модель з розподілом лагів Койка.  
Врахувавши, що споживання та дохід в Україні характеризуються сезонністю та 
трендом, введемо також в модель вектор фіктивних змінних Dt = (S2t, S3t, S4t, t), які 
вимірюватимуть вплив детермінованих сезонних факторів та трендової складової. 
Отож, дослідимо  специфікацію 

ln(CONS)t = α(1-δ)+δ ln(CONS)t-1+γ1 t+γ2 S2t +γ3 S3t +γ4 S4t+  
+ β(1- δ) (1-λ) [ ln(INC)t  + λ ln(INC)t-1+ λ2 ln(INC)t-2+ … + 
                           + λp ln(INC)t-p ]  + ut ,                                (11)                         
яку можна оцінити на підставі реальних даних і в якій споживання визначається 

поточним і минулими значеннями доходу з лагами, які розподілені за розподілом 
Койка.  Оцінювання параметрів специфікацій для різних p здійснюватимемо за 
допомогою нелінійного методу найменших квадратів.  

Дослідження корелограм та моделей з різною кількістю лагів p, їхнє порівняння 
на основі скорегованого коефіцієнта детермінації, інформаційних критеріїв Акайке та 
Шварца, виявило, що під час моделювання треба враховувати вплив на поточне 
споживання попередніх значень доходу за останні два роки. Результати оцінювання 
моделі (11) для p=8 наведено в табл. 1. Аналіз статистичних властивостей залишків 
побудованої моделі засвідчив, що вони задовольняють припущення білого шуму. 
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Таблиця 1 
Результати оцінювання моделі споживання згідно з PIH гіпотезою, яка ґрунтується на 

комбінації моделей адаптивних очікувань та часткового пристосування 
Параметр оцінка 

коефіцієнта 
HAC 
станд. 

похибка 

t-
статистика 
Стьюдента 

p-
значення 

константа        α 0,0543 0,1634 0,3322 0,7413 
параметр процесу 
адаптивних очікувань 
формування постій-
ного доходу               λ -0,1688 0,1339 -1,2603 0,2143 
параметр процесу 
часткового 
пристосування 
формування бажаного 
рівня споживання     δ 0,2157 0,1071 2,0139 0,0503 
еластичність 
споживання стосовно 
постійного доходу    β 0,9664 0,0280 34,399 0,0000 

Adj. R2 0,9873 DW 1,8044 
AIC -3,1510 LM 0,6813 

MPClong 0,9664 MPCshort 0,8858 
 

Зокрема, поведінка автокореляційної та часткової автокореляційної функції 
залишків, яка зображена на рис. 2, а також значення DW-статистики Дарбіна-Уотсона 
та LM-статистики множників Лагранжа (див. табл. 1) вказують на відсутність 
автокореляції. 

   
Рис. 2.  Автокореляційна та часткова автокореляційна функції  

залишків моделі (11) 
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Аналіз результатів оцінювання параметрів моделі (11) на основі значень t-статистик 
Стьюдента показують, що значущими є параметр процесу адаптивних очікувань δ, 
параметр β, який вимірює довгострокову еластичність споживання за доходом, та 
коефіцієнти γ3 і γ4 біля фіктивних сезонних змінних, що відображають зміну 
споживання у третьому та четвертому кварталах кожного року.  

Параметр γ1 при змінній тренду не є значущим. Зазначимо, що змінну 
часового тренду введено в специфікацію функції споживання з метою врахування 
часових тенденцій у споживанні, а також для виміру впливу ефектів багатства, 
величина якого згідно з LC- гіпотезою визначає обсяг споживання домогосподарств 
[3; 10]. Оскільки не існує надійних статистичних даних, які б вимірювали величину 
багатства домогосподарств, а недорозвиненість фондового ринку в Україні не дає 
нам інших інструментів його наближення, то змінна тренду в моделі (11) слугує 
певним замінником змінної багатства [2]. Результати моделювання свідчать про 
падіння багатства вітчизняних домогосподарств та його статистичну не значущість 
при формуванні їхніх споживчих видатків.  

Параметр процесу адаптивних очікувань формування очікуваного доходу λ є 
незначущим,  що свідчить про те, що українські споживачі будують свої очікування 
лише на підставі поточного значення доходу. Оцінювання  постійного доходу 
повністю грунтується на теперішньому фактичному значенні доходу, при цьому його 
минула поведінка не додає значущої додаткової інформації для формування 
майбутніх очікувань. Отож, тривалий низький рівень доходів в Україні впродовж 
останніх років змушує споживачів вичерпувати ресурси, які вони нагромадили в 
попередні періоди. Домогосподарства не мають змоги згладжувати своє споживання 
в часі,  не проектують своє минуле на майбутнє, а в своїх рішеннях спираються лише 
на теперішній період. Такі висновки, можна трактувати, як певну невизначеність в 
майбутньому та не спроможність раціонально формувати очікування.  

Статистика Стьюдента параметра процесу часткового пристосування δ 
вказує на його статистичну значущість, що свідчить про адекватність припущення 
того, що українські споживачі базують свої споживчі рішення, виходячи з деякого 
бажаного постійного рівня споживання. При цьому оцінене значення параметра δ 
становить 0,22, і виявляє, що фактичний приріст споживання дорівнює в середньому 
78 відсотків від різниці бажаного рівня споживання і його значення в попередній 
період. Тобто, поточне споживання  на 78% визначається бажаним рівнем 
споживання і на 22% – попереднім  рівнем споживання. Окрім того, оцінене значення 
параметра δ є статистично значущо меншим за 1, що заперечує гіпотезу випадкового 
блукання Р. Гола про те, що найкращим прогнозом майбутнього споживання є 
споживання в попередній період, а зміну споживання не можливо передбачити. 

Оцінена еластичність споживання щодо постійного доходу β становить 0,97. 
Згідно з (11) короткострокова гранична схильність до споживання у відсотках 
визначається як MPCshort = β(1-δ)(1-λ) і дорівнює 0,89. У довгостроковому періоді 
економіка тяжіє до деякого стаціонарного стану або статичної рівноваги, за якої 
споживання та дохід є сталими. Тоді параметри такої довгострокової статичної 
рівноваги можна отримати,  розв'язавши (11) стосовно  стаціонарного  споживання  
CONS* та припускаючи, що CONS* = CONSt = CONSt-1. У підсумку, довгострокова 
гранична процентна схильність до споживання дорівнюватиме  MPClong = β=0,97.  

Дослідимо побудовану модель на здатність прогнозувати рівень споживання 
в Україні. Для визначення точності передбачень, оцінимо модель на підставі 
спостережень, починаючи з І кварталу 2001 р. і до ІІ кварталу 2011р., та 
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спрогнозуємо рівень  споживання на два наступні роки (з ІІІ кварталу 2011р. до ІІ 
кварталу  2013р.).  Динаміка спрогнозованих на підставі моделі (11) значень 
споживання, яку наведено на рис. 2, засвідчує хорошу здатність розробленої моделі 
відтворювати зміни в тренді та поворотні точки в поведінці фактичних значень 
споживання.  
 

 
Рис. 2.  Фактичні та спрогнозовані на підставі моделі (11) значення  

споживання на одну особу в Україні 
 

У табл. 2 наведено фактичні та спрогнозовані за моделлю (11) на 8 кварталів 
уперед значення споживання, межі 95% прогнозованого інтервалу, а також відносні 
процентні похибки розрахованих прогнозів. Зазначимо, що для усіх періодів 
впродовж двох років реальні значення споживання потрапили в інтервал, який 
спрогнозовано на підставі моделі (11). При цьому  найбільша відносна похибка 
прогнозу становить 7,2%. 

Таблиця 3 
Фактичні та спрогнозовані за моделлю (11) значення споживання 

Період 
прогнозування 

Реальні 
значення,  

грн 

Прогнозовані 
значення, 

 грн 

Інтервальна 
оцінка, 

 грн 

Відносна 
похибка 

% 
III квартал2011 2035,01 1975,59 (1778,3;  2172,8) 2,9 
IV квартал2011 2200,67 2095,70 (1886,4;   2304,9) 4,8 
I квартал2012 1947,35 1924,02 (1731,9;   2116,1) 1,2 
II квартал2012 2209,43 2170,45 (1953,7;   2387,1) 1,8 
III квартал2012 2347,14 2223,64 (2001,6;  2445,6) 5,3 
IV квартал2012 2508,22 2328,63 (2096,1;  2561,1) 7,2 
I квартал2013 2077,74 2052,18 (1847,3;  2257,0) 1,2 
II квартал2013 2421,47 2286,58 (2058,3;  2514,8) 5,6 

 
Для оцінювання якості побудованих ex post прогнозів обчислимо значення 

статистичних критеріїв RMSE, MAE, MAPE, TIC [2, 11]. Зокрема, корінь з середньої 
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квадратичної похибки, який становить 101,83 грн, середня абсолютна похибка  
прогнозів – 86,27 грн, середнє абсолютних значень відносних похибок у відсотках – 
3,73% та коефіцієнт нерівності Тейла – 0,023 свідчать про високу якість отриманих 
прогнозів.  

Висновки.  У результаті економетричного дослідження  розроблено модель, яка 
описує поведінку споживання згідно з гіпотезою постійного доходу і базується на 
моделі адаптивних очікувань процесу формування постійного доходу та моделі 
часткового пристосування процесу формування бажаного рівня споживання. Аналіз 
результатів моделювання виявив, що українські споживачі будують свої очікування 
щодо майбутнього доходу лише на підставі поточного значення доходу. Оцінка 
параметра моделі часткового пристосування вказує на те, що при формуванні своїх 
споживчих рішень домогосподарства на 78 % керуються бажаним або цільовим 
рівнем споживання.  Статистичні тестування також заперечують гіпотезу 
випадкового блукання Р. Гола про те, що зміну споживання не можливо передбачити, 
а дослідження якості прогнозу, отриманого на підставі розробленої моделі, показує, 
що середня відносна похибка прогнозу на два роки вперед становить 3,7%. Отож, у 
зв’язку з низьким рівнем доходу та ліквідними обмеженнями при отриманні позик 
домогосподарства в Україні не мають змоги, раціонально використовуючи усю 
наявну інформацію, формувати свої споживчі видатки з урахуванням мінливості 
їхніх доходів та згладжувати своє споживання в  часі. Побудована модель дає змогу 
досить точно прогнозувати рівень споживання в Україні та відповідно передбачати 
наслідки економічної політики, які спричинють зміну доходів населення.  
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EMPIRIC PIH-MODELLING THE DYNAMIC OF CONSUMER EXPED INTURES 
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The econometric analysis of consumption model in Ukraine under the permanent 
income hypothesis has been conducted. During the empirical modelling the adaptive 
expectations model to describe the process of formation of permanent income and partial 
adjustment model to desired level of consumption has been used. 

Key words: consumption expenditure, permanent-income hypothesis, econometric 
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Проведено эконометрический анализ модели потребления в Украине , 
теоретическим основанием которой является гипотеза постоянного дохода . При 
эмпирическом моделировании использована модель адаптивных ожиданий для 
описания процесса формирования постоянного дохода и модель частичного 
приспособления до желаемого уровня потребления. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА МЕТОДАМИ НЕЧІТКОЇ 
ЛОГІКИ 

В. Палійчук, Т. Завгородня, О. Проскурович  

Хмельницький національний університет 
29016, м. Хмельницьк, вул. Інститутська, 11 

В статті проаналізовано доцільність застосування програм, 
заснованих на методах нечіткої логіки, для оцінки ймовірності 
банкрутства українських підприємств легкої промисловості. Проведено 
порівняльний аналіз адекватності результатів прогнозу порівняно з 
іншими методами прогнозування. 
Ключові слова: оцінка ймовірності банкрутства, штучні нейронні 
мережі, дискримінантний аналіз, підприємства легкої промисловості. 

В умовах сучасної економічної нестабільності та великих ризиків для ведення 
бізнесу, важливим аспектом прогнозування діяльності підприємства постає оцінка 
ймовірності банкрутства. Оскільки метою створення і діяльності кожного 
підприємства є отримання прибутку, доцільним буде реорганізація його діяльності 
при виявленні загрози понесення відносно великих збитків і подальшого 
банкрутства. Сьогодні для України проблема збитковості та банкрутства і надалі 
залишається надзвичайно актуальною. Адже в умовах кризового стану економіки 
загалом, більшість підприємств працює збитково, а також є велика частка тих, що 
знаходяться на межі банкрутства або на стадії порушення справ про банкрутство 
боржників їх кредиторами у суді. 

Під банкрутством підприємства розуміється неможливість виконання ним своїх 
фінансових зобов’язань. З позицій фінансового менеджменту банкрутство 
характеризує реалізацію катастрофічних ризиків підприємства в процесі його 
фінансової діяльності, унаслідок якої воно не в змозі задовольнити у встановлений 
термін пред'явлені з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед 
бюджетом. [2] 

Дослідженнями проблеми прогнозування банкрутства українських підприємств 
проводилися А.Е. Волосовичем, А. Недрянко, Г. Пеніною, О. Аксьоновою, Ю. 
Коваленко та іншими. Проте, більшість з цих досліджень швидко перестають бути 
актуальними в динамічному економічному середовищі. Тому, в межах цієї статті 
буде визначено найбільш адекватні методи прогнозування банкрутства та механізм їх 
реалізації на конкретному підприємстві. 

На сьогоднішній день існує безліч моделей і методів визначення можливості 
настання банкрутства, які базуються на математичних моделях чи евристичних 
методах. Загалом їх можна узагальнити у чотири основних підходи до оцінки й 
прогнозування ймовірності банкрутства підприємств: 1) експертні методи; 2) 
економіко-математичні методи; 3) штучні інтелектуальні системи; 4) методи оцінки 
фінансового стану. [1]  
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 Усі формалізовані моделі та методи досить неточні, через неможливість 
врахування усіх внутрішніх та зовнішніх факторів діяльності підприємства. Через не-
врахування всіх факторів, низьку репрезентативність вибірки з підприємств та залеж-
ність від індивідуальних поглядів дослідника, ці моделі не можна назвати точними. 

За сучасних умов інформатизації та динамічності зовнішнього середовища, 
широкого розповсюдження набувають системи прогнозування ймовірності 
банкрутства підприємств, побудовані на методах нечіткої логіки, а саме – штучні 
інтелектуальні системи. Ці системи також не можна вважати ідеальними, проте вони 
базуються на великій кількості даних, динамічно змінюються в залежності від своєї 
бази знань та  не залежні від поглядів і суджень дослідника. До цих методів можна 
віднести діагностичні експертні системи та штучні нейронні мережі.  

Діагностичні експертні системи, як методи оцінки ймовірності банкрутства, 
розробляються для виявлення причин, що призвели до виникнення кризового стану 
підприємства. Як правило, такі системи базуються на оцінці та аналізі фінансово-
економічних показників діяльності підприємств. 

Під діагностичними експертними системами будемо розуміти інтелектуальні 
системи представлені, як правило, у вигляді комп’ютерної програми, що містять 
знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо конкретної галузі 
застосування і здатні робити логічні висновки на основі цих знань, моделюючи таким 
чином механізм мислення людини у цій галузі і тим самим забезпечуючи вирішення 
специфічних завдань [3]. 

 Нейронні мережі являють собою математичні моделі, а також їхні програмні та 
апаратні реалізації, побудовані за принципом організації та функціонування 
біологічних нейронних мереж. Цей метод є високоефективним інструментом для 
проведення класифікації образів, кластеризації, прогнозування та низки інших 
завдань. Тому, штучні нейронні мережі також знайшли своє застосування для 
прогнозування ймовірності банкрутства підприємств. Для вирішення цієї задачі 
нейронні мережі здатні, на основі досить великих масивів вхідних даних, виявити 
певні закономірності у фінансово-економічних показниках та інших характеристиках 
підприємства з різним станом платоспроможності. Після цього нейронні мережі 
можуть бути використані для розпізнавання (класифікації) нових підприємств щодо 
схильності останніх до банкрутства.  

Отже, для отримання адекватного прогнозу ймовірності банкрутства 
підприємства в сучасних економічних реаліях доцільно розробляти штучні 
інтелектуальні системи, що здатні вирішувати специфічні завдання, самонавчатись, 
базуватись на широкій базі знань, обґрунтовувати свої висновки та не залежати від 
суб’єктивних поглядів дослідника. 

Для проведення оцінки ймовірності банкрутства підприємства обиралися дані 
фінансової звітності фінансово-стійких підприємств і банкрутів для попереднього 
аналізу. Крім досліджуваного об’єкта, взято ще десять підприємств легкої 
промисловості, а саме з текстильної галузі областей Подільського економічного 
району. Для цих підприємств уже відомі результати діяльності після 2011 року, тому 
вони виступають як навчальна послідовність прикладів в штучно нейронній мережі. 

Вибір незалежних факторів базувався на таких принципах [5,6]: 
по-перше, вони повинні бути максимально об'єктивними, тобто відображати 

реальний стан підприємства; 
по-друге, значення показників повинні істотно коливатися при зміні фінансового 

стану зі стійкого на кризовий і водночас бути наближеними всередині кожної групи; 
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по-третє, необхідно добирати чинники з найменшою парною кореляцією; 
по-четверте, обрані чинники не повинні бути мультиколінеарними, тобто між 

усіма показниками моделі не повинно бути кореляційного зв'язку. 
При виявленні факторів, за якими можна спрогнозувати вірогідність банкрутства 

підприємства, можна обрати фактори, що представлені у п’яти-факторній моделі 
Альтмана:  
- К1 відношення власного оборотного капіталу до суми всіх активів підприємства; 
- К2 відношення нерозподіленого прибутку до суми всіх активів; 
- К3 рівень доходності активів, тобто відношення загального прибутку до суми 

активів; 
- К4 відношення власного капіталу до суми залученого капіталу; 
- К5 коефіцієнт оборотності активів, тобто відношення виручки від реалізації до 

середньої суми активів. 
Ці коефіцієнти визначені уже давно, сумніву підлягають лише їхні ваги у моделі 

Альтмана. Для програми ж, ваги не задаються. 
Коефіцієнти, на відміну від первинних значень, несуттєво відрізняються один 

від одного в абсолютній величині, тому краще інтерпретуються програмами. 
Розраховані значення коефіцієнтів представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Розраховані фінансові коефіцієнти діяльності підприємств легкої промисловості 

Подільського регіону 

Коефіцієнти: К1 К2 К3 К4 К5 
Результат 
діяльності 

ПАТ "Славутська 
суконна фабрика" 

0,3701 -0,2089 -0,0519 2,5289 0,0824 не банкрут 

ЗАТ "Хмельниць-
ка трикотажна 
фабрика" 

0,6203 -0,7046 -0,1946 -0,1078 0,4917 не банкрут 

ПАТ "Чортківська 
швейна фабрика" 

0,0695 -8,0990 -0,0227 8,3806 0,0006 банкрут 

ПАТ "Швейна 
фабрика "Браїлiв-
чанка" 

0,4338 -0,1127 0,0308 19,456 1,0893 не банкрут 

ВАТ "Козятинська 
швейна фабрика" 

0,8605 0,0416 0,2124 1,9126 1,6691 не банкрут 

ВАТ "Дунаєвецька 
суконна фабрика" 

0,2540 -7,6303 -0,1433 0,2009 0,1475 банкрут 

ВАТ "Хмiльниць-
ка швейна фабрика 
"Лiлея" 

0,4657 1,0077 -0,0695 3,6459 2,2691 не банкрут 

ПАТ "Могилiв -
Подiльська швейна 
фабрика "Алiса" 

0,0660 0,3363 0,0222 1,4577 0,2163 не банкрут 

ПАТ Швейна 
фабрика "Бужанка" 

0,5752 -1,2644 0,1719 0,0289 1,8607 не банкрут 

ВАТ "Барська 
швейна фабрика" 

0,2823 -1,6373 -0,1694 -0,0414 1,0950 банкрут 
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Під значенням «банкрут» слід розуміти не тільки ліквідацію підприємства, а й 
продаж, реорганізацію, неплатоспроможність підприємства, відсутність виробничої 
діяльності з подальшим продажем основних засобів. 

Визначившись з факторами, можна перейти власне до прогнозування імовірності 
настання банкрутства ПАТ "Тульчинська швейна фабрика" в 2013р. базуючись на 
фінансовій звітності 2012р. Для цього можна використати звичайний багатошаровий 
персептрон з п’ятьма входами Кі, двома виходами (0 - банкрут; 1 - не банкрут) та 
десятьма прикладами в навчальній послідовності. 

Програмою, з похибкою в 0,002, було видано результат 1 - не банкрут. Тобто, 
через рік ПАТ "Тульчинська швейна фабрика" наврядче збанкрутує. Звісно, потрібно 
перевірити, чи адекватно програма сприйняла навчальні вектори і видала результат.  

Перевірку можна здійснити використавши деякі багатофакторні моделі, а саме: 
модель Альтмана, модель Спрінгейта, модель Теффлера та модель Р. Ліса. Результати 
розрахунків наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 

Назва моделі Значення Z на 2012 р. Ймовірність банкрутства 
Модель Альтмана 1,727 низька 
Модель Спрінгейта 0,913 низька 
Модель Теффлера 0,460 низька 
Модель Р. Ліса 0,045 низька 

 
Як випливає з даних таблиці 2, розраховані значення Z - показника за різними 

моделями не суперечать побудованому прогнозу, який виявлено за допомогою 
багатошарового персептрону. При цьому, персептрон має суттєві переваги над 
розглянутими моделями – можливість включити безліч факторів; зручність і 
швидкість користування; відсутність потреби задавати вагові коефіцієнти для 
показників. Проте цей програмний засіб досить примітивний, призначений для 
виконання простих навчальних завдань і використаний, власне, для демонстрації 
відповідності модельних і програмних прогнозів.  

Для точності перевірки адекватності отриманого прогнозу, доцільно було б 
розробити власну дискримінантну модель діагностики банкрутства. Вважається, що 
дискримінантна модель повинна містити не більше п’яти - семи показників. Цими 
показниками можуть служити коефіцієнти Кі в моделі Альтмана. Розробка моделі 
передбачає розбиття підприємств на дві групи – банкрути та не банкрути. 
Досліджувані підприємства характеризують розвиток фінансової діяльності 
текстильної промисловості Подільського економічного району, тобто здійснюють 
економічну діяльність в приблизно однакових умовах. Проте, кількість підприємств в 
обох групах недостатня для виконання умови відношення кількості підприємств в 
групах до кількості факторів. В такому випадку можна скористатись розробленою Л. 
Л. Гриценко моделлю визначення ймовірності банкрутства на базі сорока 
підприємств [3] (таблиця 3). 

Z < 0 – фінансовий стан підприємства незадовільний, воно перебуває у кризі або 
під її загрозою. 
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Таблиця 3. 
 Прогнозування ймовірності банкрутства ПАТ "Тульчинська швейна фабрика"   

за моделлю Л. Гриценко (станом на кінець року 2012 р.) 

Назва показника 
Умовне 

позначення 
Характеристика 

2012 
рік 

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 

К1 

відношення оборотних активів за 
вирахуванням виробничих запасів і 
готової продукції до суми 
поточних витрат. 

0,494 

Коефіцієнт 
фінансування 

К2 
відношення власного капіталу до 
зобов'язань 

0,306 

Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними 
оборотними 
коштами 

К3 

відношення власного оборотного 
капіталу до поточних активів. 

0,789 

Коефіцієнт 
оборотності активів 

К4 
відношення чистого доходу від 
реалізації до валюти балансу 

1,122 

Z - показник 
Z = 0,082К1+0,0209К2+0,0987К3+0,9915К4-1,253 

-
0,015 

Ймовірність банкрутства висока  
 

Отже, останній розрахований Z – показник вказує на високу ймовірність 
банкрутства. Таким чином, ставляться під сумнів зроблені раніше висновки про 
стабільний фінансовий стан підприємства і придатність багатошарового персептрона 
для визначення ймовірності банкрутства. В такому випадку, можна застосувати 
більш потужну штучну нейронну мережу, а саме програму joone. При кількості 
нейронів - три у другому сигмоїдальному шарі нейронної мережі отримано наступні 
ймовірності настання банкрутства підприємства: не банкрут – 0,9734; банкрут – 
0,0266. Тобто, з ймовірністю 97,3% можна стверджувати, що ПАТ "Тульчинська 
швейна фабрика" не збанкрутує в 2013 році. При збільшенні кількості нейронів у 
другому сигмоїдальному шарі до 5 та 10 нейронів, результати суттєво не 
змінювались. 

 Загалом, в статті розглянуто малі та середні підприємства легкої промисловості. 
За результатами проведених розрахунків, можна відмітити, що навіть найпростіші 
штучні нейронні мережі цілком можна використовувати для адекватних прогнозів 
банкрутства підприємства на короткостроковий період. Прогноз тим точніший, чим 
більша база даних (прикладів) закладена в систему. Для створення такої бази даних 
необхідні певні ресурси і достатній досвід економічної діяльності на відповідному 
ринку. Тому, малі підприємства не мають можливості, та й узагалі їм недоцільно 
користуватись потужними системами заснованими на неформальній логіці. Для 
таких підприємств цілком підходять методи оцінки фінансового стану та навіть 
експертні методи. Середні підприємства, зазвичай, мають в своєму розпорядженні 
значно більші фінансові ресурси і довше функціонують на ринку. Для таких 
підприємств доцільним є поєднання чи паралельне прогнозування економіко-
математичними методами та методами неформальної логіки (купівля даних 
програмних засобів). Перші оперують чисто математичними перетвореннями, другі ж 
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не мають чітких залежностей. Великі  підприємства та корпорації віддають перевагу 
власній розробці моделей заснованих на неформальній логіці. 

Висновки: Отже, для отримання адекватного прогнозу ймовірності банкрутства 
підприємства в сучасних економічних реаліях доцільно використовувати штучні 
інтелектуальні системи для середніх та великих підприємств, що здатні вирішувати 
специфічні завдання, самонавчатись, базуватись на широкій базі знань, 
обґрунтовувати свої висновки та не залежати від суб’єктивних поглядів дослідника. 
При цьому необхідно використовувати й інші методи прогнозування для запобігання 
неадекватним прогнозам з боку штучно-інтелектуальної системи при недостовірній 
базі навчальних прикладів. Ця область економічного прогнозування передбачає 
великі перспективи досліджень в економіці як теоретичного обґрунтування 
алгоритму створення штучно-інтелектуальних систем, так і практичного 
застосування цих систем в економічних дослідженнях. 

_________________________ 
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В статье проанализирована целесообразность применения программ, 
основанных на методах нечеткой логики, для оценки вероятности банкротства 
украинских предприятий легкой промышленности. Проведен сравнительный анализ 
адекватности результатов прогноза по сравнению с другими методами 
прогнозирования.  
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ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ  

А. Петровська 

Вінницький національний аграрний університет  
21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Стаття містить результати синтезу загальної моделі оптимізації 
інформаційних потоків управління взаємовідносинами з клієнтами. 
Основні критерії оптимізації – показники лояльності. Автор пропонує 
використовувати дві нові категорії – пасивна та активна лояльність. 
Пасивна лояльність вимірюється кількістю «лідів» - відкликів на 
повідомлення та дії виробника або надавача послуг. Активна модель 
вимірюється рівнем доходу, що приносить клієнт компанії. В 
залежності від показників лояльності, клієнт попадає у визначений 
сегмент CRM-системи, яка пропонує оптимальні алгоритми 
інформаційних потоків управління взаємовідносинами з клієнтом. 
Ключові слова: управління взаємовідносинами з клієнтами, CRM- 
система, лояльність, активна лояльність, пасивна лояльність, лід- 
менеджмент, інформаційні потоки клієнтів. 

Питання оптимізації інформаційних потоків в управлінні клієнтами є 
актуальними для менеджерів, маркетологів, розробників CRM-систем, сайтів 
підприємств та Інтернет-магазинів.  

Відомі моделі лояльності та управління клієнтами таких авторів, як П. Бергер, 
Н. Наср, Ф. Райчхелд, П. Фадер, Б. Харді, А. Андрєєва, Д. Шмітляйн, Д. Моррісон, 
Р. Коломбо , Ф. Пфайер Р. Карравей, І. Полежаєв, Д. Губанов та інші як правило 
базуються на визначенні чистого прибутку підприємства в залежності від клієнтської 
активності або вивчають соціальну активність клієнта в Інтернет - мережі.  

Мета дослідження – створення загальної моделі оптимізації інформаційних 
потоків в управлінні з клієнтами з врахуванням відомих моделей лояльності та 
поведінки клієнта в мережі. 

У роботі П. Бергера і Н. Насра [1] наводиться визначення показника CLV як 
чистого прибутку (збитку) підприємства, що розраховується по всіх транзакціях 
клієнта в даній компанії. Тобто, показник цінності клієнта для компанії представляє 
собою дохід, що отримує підприємство від клієнта протягом всього періоду 
взаємовідносин клієнта і компанії, мінус вартість залучення, продажу та 
обслуговування цього клієнта з урахуванням тимчасової вартості грошей. 

Показник CLV розраховується за формулою: 

boh � 	∑ pqUrq�MAs�qtum=LM     (1) 

де i - номер періоду, в який здійснюється розрахунок надходжень від клієнтів; 
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Di - прибуток від клієнта в період i; 
Zi - загальні витрати на отримання доходу Di в період i; 
T - загальна кількість періодів протягом життєвого циклу клієнта; 
d - ставка дисконтування. 
Переваги використання методу розрахунку CLV для розрахунку лояльності 

клієнтів та управління клієнтською базою підприємства досить детально висвітлені у 
роботах Ф. Райчхелда [2], а також у роботах П. Фадера і Б. Харді [3].  

Розрахунок показника CLV дає можливість для організації створити систему 
сегментування всіх клієнтів в залежності від цінності, яку вони несуть для компанії. 
Такий показник, на думку автора, характеризує активну лояльність клієнта. Тобто, 
сегментація клієнта здійснюється на основі даних доходу підприємства в залежності 
від замовлень клієнта. Але пасивна лояльність майже не враховується і не 
сегментується. Такий підхід активно використовується А. Андрєєвою для управління 
клієнтською базою [4]. Вона розподіляє всіх клієнтів таким чином: 

- споживачі, які взагалі не здійснювали покупок – «потенційні клієнти»; 
- споживачі, що були колись клієнтами компанії, але за попередній період t-1 

не здійснили покупок – «пасивні клієнти»; 
- споживачі, що здійснили покупку в період t – «активні клієнти». 
- У свою чергу активних клієнтів розділяють на підгрупи: 
- здійснили першу покупку в період t – «нові клієнти»; 
- здійснили дві покупки, в періоди t і t - 1; 
- здійснили три або більше покупок за останній період – «постійні клієнти». 

При таких умовах, динаміка клієнтського потоку представляється у вигляді: e � f: ;M � vM, ;� � vMFM, ;a � vMFMF� ∗ �1 _ Fa _ ⋯ _ Fa
xU�� _ Fa

xUM;a   (2) 

де t – період часу, за який робиться розрахунок; 
n1, n2, n3 – число клієнтів відповідно в групах 1, 2, 3; 
N1 – число нових клієнтів в момент в момент часу t; 
r1, r2, r3 – показник утримання клієнтів відповідно в групах 1, 2, 3. 
Запропонована модель може бути адаптована на основі активної та пасивної 

лояльності і сформована як дві моделі: клієнтській потік потенційних клієнтів (які ще 
не здійснювали покупок за визначений період, але можуть бути сегментовані за 
показниками пасивної активності – відклики на повідомлення, діяльність в онлайн-
спільнотах, підготовка документів) та клієнтський потік активних клієнтів.   

Д. Шмітляйн, Д. Моррісон і Р. Коломбо [5] у своїх дослідженнях процесу 
управління взаємовідносинами з клієнтами зробили спробу виявити активних та 
пасивних клієнтів. Тобто клієнтів, які з високою ймовірністю можуть зробити 
покупку в майбутній період часу, а також тих, хто припинив з тих чи інших причин 
свої взаємовідносини з організацією. Основною умовою моделі є те, що у будь-який 
момент часу споживач може перестати здійснювати покупки і таким чином стане 
неактивним. Причинами цього може бути зміна смаків, зниження 
платоспроможності, географічні зміни і навіть фізична смерть клієнта. Тобто 
взаємовідносини клієнта з організацією представляють собою два етапи: клієнт 
активний протягом невизначеного часу, а потім він переходить у стан «постійно 
пасивний». 

Період часу, після якого клієнт переходить у неактивний стан, характеризується 
як випадкова складова за допомогою експоненціального розподілу, а неоднорідність 
моментів розгляду різних клієнтів характеризується гамма - розподілом. Вчені 
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використовують також Парето-розподіл. Таке поєднання може бути використано 
також для дослідження активних і неактивних клієнтів не тільки за кількістю 
покупок, а і за активністю в соціальних мережах та на сайті підприємства.  

Сегментація споживачів за пасивною та активною лояльністю може бути 
представлена таким чином: 

- споживачі, які не здійснювали покупок за визначений період період t-1 та не 
відгукнулись на повідомлення – «потенційні пасивні клієнти»; 

- споживачі, які не здійснювали покупок за визначений період період t-1 але 
відгукнулись на повідомлення – «потенційні клієнти групи лід 1»; 

- споживачі, які не здійснювали покупок за визначений період період t-1 але 
зареєструвались в онлайн-спільноті – «потенційні клієнти групи лід 2»; 

- споживачі, які не здійснювали покупок за визначений період період t-1 але 
відгукнулись на повідомлення та зареєструвались в онлайн-спільноті – «потенційні 
клієнти  групи лід 3»; 

- споживачі, які не здійснювали покупок за визначений період період t-1 але 
готують документи до покупки – «потенційні клієнти групи лід 4»; 

- споживачі, що здійснили покупку в період t - «активні клієнти». 
- У свою чергу активних клієнтів розділяють на підгрупи: 
- здійснили першу покупку в період t – «нові клієнти»; 
- здійснили дві покупки, в періоди t і t - 1; 
- здійснили три або більше покупок за останній період – «постійні клієнти»; 
- здійснили першу покупку в період t на vip суму – «нові vip клієнти»; 
- здійснили дві покупки, в періоди t і t – 1 на vip суму – «нові vip клієнти»; 
- здійснили три або більше покупок за останній період на vip суму – «постійні 

клієнти». 
Аналогічно визначається сегмент за широтою асортименту і /або  сервісним 

обслуговуванням. Такі сегменти визначаються специфікою підприємства.  
В роботах Ф. Пфайера і Р. Карравей [6] розглянуто поведінку окремого клієнта 

протягом певного періоду часу як марковський процес. Дослідники виділили п'ять 
основних станів знаходження клієнта залежно від ймовірності здійснення ним 
покупки. Перехід клієнта від одного стану до іншого є залежним від величини 
інтервалу часу з моменту останньої покупки (рис. 1). 
 

1 2 3 4 5 

1-P1 1-P2 1-P3 1-P4 

P5 

P4 P3 

P2 

P1 

 
Рис. 1. Життєвий цикл клієнта організації  [6] 
 
Вони розглядають поведінку окремого клієнта протягом певного періоду часу як 

марковський процес. Дослідники виділили п'ять основних станів знаходження 
клієнта залежно від ймовірності здійснення ним покупки. Перехід клієнта від одного 
стану до іншого є залежним від величини інтервалу часу з моменту останньої 
покупки. 



А. Петровська 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 232

Таким чином формується оптимальна стратегія взаємодії з клієнтом, яка 
залежить від поточного стану в якому знаходиться клієнт. Тобто оптимізація витрат в 
розрахунку на одного клієнта здійснюється за рахунок зміни вектора R. Дана модель 
має наступні переваги: простота використання, гнучкість і керованість. 
Удосконалення цієї моделі І. Полежаєвим дозволило одержати більш узагальнену 
модель купівельної поведінки [7]. Марківські процеси використовуються також при 
аналізі соціальних мереж і можуть бути представлені як граф мережі з врахуванням 
довіри та репутації членів соціальної мережі та онлайн - спільнот. Такий підхід 
дозволить реалізувати концепцію лід-менеджменту та адаптувати моделі Д. Губанова 
[8], на базі яких сформувати оптимальні графи маршрутів клієнтів в соціальних 
мережах та сайтах підприємства. Структуру результуючих впливів можна 
представити двома хмарами груп, в яких співпадають оцінки продуктів і рівень 
довіри та групу супутників, оцінка яких визначаються оцінками груп. Такі дії 
збільшують вірогідність покупки потенційними клієнтами (рис. 2.).   

 
Рис. 2. Результат впливу на основі лід-менеджменту ( адаптовано на основі [8]) 
 
Вся мережа клієнтів розподіляється на групи, співтовариства та супутники. 

Група – це співтовариство агентів, в якому будь-які два агента впливають один на 
одного прямим або непрямим методом; співтовариство – це множина агентів, які не 
мають впливу зовнішніх агентів; супутник – агент, що відчуває вплив агентів груп, 
але сам не впливає на них. Тобто соціально-активними є група та співтовариство, а 
соціально-пасивним – супутник.  

На основі представленої моделі взаємовпливу та даних web-аналітики може бути 
сформовано граф маршруту клієнтів в соціальній мережі та на сайті підприємства або 
Інтернет-магазину.  

Таким чином, можна сформувати загальну модель оптимізації  інформаційних 
процесів управління взаємовідносинами з клієнтами (рис. 3.).  
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Інформаційні процеси управління 
взаємовідносинами з клієнтами (ІП УВК) 
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Рис. 3. Загальна модель оптимізації інформаційних процесів управління 

взаємовідносинами з клієнтами [розроблено автором] 
 
Вона містить блок сегментації клієнтів, що включає в себе оптимальні маршрути 

роботи з клієнтською базою для менеджера підприємства та оптимальні маршрути 
клієнтів на сайті та в соціальних мережах; вагові таблиці джерел контактів для 
сегментованих клієнтів та визначених особливостей підприємства та його продуктів і 
послуг, оптимальні маршрутні графи для здійснення покупки онлайн з врахування 
безпеки платежів.  

Таким чином, в залежності від показників лояльності, клієнт попадає у 
визначений сегмент CRM-системи, яка пропонує оптимальні алгоритми 
інформаційних потоків управління взаємовідносинами з клієнтом. Деталізовані 
графи інформаційних потоків управління сегментованими клієнтами дозволяють 
сформувати маршрути дій для менеджера з підказками з бази знань, щодо 
формування ефективних джерел лідів, визначення термінів розсилання, формування 
заходів лояльності тощо. Розроблені алгоритмічні маршрути управління клієнтами 
можуть бути реалізовані як додаткові модулі в CRM-системах відкритого типу та 
рекомендовані підприємствам - вендорам для удосконалення програмного 
забезпечення систем управління взаємовідносинами з клієнтом.  

_________________________ 
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GENERAL INFORMATION FLOWS OPTIMIZATION MODEL FOR 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

A. Petrovska 

Vinnytsia National Agrarian University 
21008, Vinnitsa, st. Sonyachna, 3 

This article contains the results of the synthesis a general model of information flow 
optimization for customer relationship management. The main optimization criteria are 
indicators of loyalty. The author proposes to use two new categories – passive and active 
loyalty. Passive loyalty is measured by the number of "leads" – recall the message and 
actions of the seller or service provider. The active model is measured by the level of 
income that the client of company brings. The customer enters to a certain segment of the 
CRM- system according to the performance of loyalty. Then, that CRM- system provides 
optimal algorithms information flows for customer relationship management. 

Keywords: Customer Relationship Management, CRM-system, loyalty, active loyalty, 
passive loyalty, lead management, customers information flows. 
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ОБЩАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ 

А. Петровская 

Винницкий национальный аграрный университет 
21008 , г. Винница, ул . Солнечная , 3 

Статья содержит результаты синтеза общей модели оптимизации 
информационных потоков управления взаимоотношениями с клиентами. Основные 
критерии оптимизации - показатели лояльности. Автор предлагает использовать две 
новые категории - пассивная и активная лояльность. Пассивная лояльность 
измеряется количеством «лидов» - откликов сообщения и действия производителя 
или поставщика услуг. Активная модель измеряется уровнем дохода, который 
приносит клиент компании. В зависимости от показателей лояльности, клиент 
попадает в определенный сегмент CRM-системы, которая предлагает оптимальные 
алгоритмы информационных потоков управления взаимоотношениями с клиентом.  

Ключевые слова: управление взаимоотношениями с клиентами, CRM -система, 
лояльность, активная лояльность, пассивная лояльность, лид- менеджмент, 
информационные потоки клиентов. 
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ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ  

О. Погоріляк   

Ужгородський комерційний технікум 

У дослідженні висвітлено різноманітні підходи до тлумачення основних 
категорій готельної індустрії, окреслено проблеми макро-  та 
мікрорівня на ринку готельних послуг. 
Ключові слова: готельний бізнес, індустрія гостинності, готельне 
підприємство, готельна послуга, готельна мережа, готельний 
оператор, торгова марка. 

 
Постановка проблеми. Готельний бізнес є органічною складовою частиною 

сфери послуг та тісно пов'язаний із розвитком туризму, оскільки забезпечує 
послугами проживання як зовнішніх так і внутрішніх туристів. Значної уваги 
потребує розгляд основних особливостей функціонування готельного господарства, 
виявлення характерних відмінних ознак, які відрізняють його від інших видів 
підприємницької діяльності в індустрії гостинності, що дозволить відобразити 
реальний стан його сучасного розвитку в Україні, і в подальшому, запропонувати 
власну методику управління готельними підприємствами для покращення 
ефективності їх функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні дослідники Агафонова Л. 
Г., Агафонова О. Є., Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф., Федоренко В.К., 
Лук’янов Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М., Шканова О.М.  виділяють ряд 
специфічних особливостей, характерних для готельного господарства, дають 
визначення основних категорій. 

Постановка завдання. Розуміння природи основних теоретичних категорій 
дасть змогу чітко окреслити межі дослідження, виявити істотні ознаки об'єкту, а 
також виявити місце та роль готельного господарства у вирішення соціальних 
проблем. 

Виклад основного матеріалу. У економічній науці під економічною 
інфраструктурою розуміють сукупність допоміжних галузей, виробництв і видів 
діяльності з обслуговування основного виробництва і населення. 

Економічна інфраструктура високорозвинених країн характеризується не лише 
великим обсягом пропозиції в сфері обслуговування, але й високою якістю такої 
пропозиції. У господарстві таких країн особливе місце займає індустрія гостинності. 
Сам термін "гостинність" (фр. hospice) означає "притулок подорожніх", "благодійний 
дім", а як наукове поняття - це система заходів та порядок їх здійснення з метою 
задоволення найрізноманітніших побутових, господарчих і культурних потреб 
клієнтів туристичних підприємств, що забезпечується наданням відповідних послуг. 
[1]. Зазначена категорія була введена експертами конфедерації НОТКЕС - 
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конфедерації національних асоціацій готелів і ресторанів у Європейському 
економічному співтоваристві (ЄЕС), що була створена 1982р. [1]. 

Отже, виходячи з того, що поняття гостинність означає надання комплексних 
послуг, яким притаманний особливий характер, що створює позитивний імідж 
підприємства та зумовлює "вторинний попит" на ці послуги, можна стверджувати, 
що на сьогодні розвинулася потужна індустрія гостинності. Вона займає помітне 
місце в економіці країни, оскільки охоплює своїм впливом майже всю сферу послуг: 
готельне й ресторанне господарство, туристичний та транспортний бізнес, індустрію 
розваг тощо. 

Готельне господарство є частиною економічної інфраструктури країни і 
становить сукупність послуг з розміщення та харчування населення. На сьогодні таке 
визначення готельного господарства вже не відповідає реаліям часу, оскільки до 
класичних готельних послуг у зв'язку із прискореним розвитком туризму, 
прагненням підприємств до отримання найвищого прибутку та зростаючою 
платоспроможністю споживачів послуг додаються все нові додаткові послуги для 
обслуговування ділових зустрічей, оздоровлення, організації розваг клієнтів тощо. Це 
приводить до збагачення змісту самого поняття "готельне господарство", оскільки 
готельне господарство вже надає послуги не лише власного виробництва, але й 
інших сфер економіки: транспорту, туризму, страхування, рекламної діяльності, 
роздрібної торгівлі тощо. [2]. Це дає підстави для визначення даного поняття в 
широкому та вузькому його розуміннях. Готельне господарство у широкому 
розумінні включає проживання, харчування та додаткові послуги; у вузькому 
розумінні — лише проживання. 

Шканова О.М. у своїй праці "Маркетинг послуг" дає таке визначення: "Готельне 
господарство - це складова частина сфери послуг, основним видом діяльності якої є 
приймання, розміщення, надання різноманітних видів послуг, пов'язаних з 
перебуванням споживачів за межами свого постійного місця проживання" [2]. 
Категорія " готельна справа" (український аналог "готельного бізнесу") 
застосовувалось спочатку для визначення діяльності готелів. Нині ж ця категорія 
охоплює діяльність кемпінгів, мотелів, туристичних баз, котеджів тощо. Оскільки 
готель був першим типом підприємств що надавали послуги проживання гостям, то 
саме він дав назву всій галузі. 

Існує ряд інших підприємств (будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, дитячі 
табори відпочинку, профілакторії тощо), які надають послуги щодо тимчасового 
проживання громадян, але не входять до системи готельного господарства, тому, що 
надання послуг проживання не є їх основною діяльністю, а ціна послуг, як правило, 
не набагато перевищує їх собівартість [3]. 

У сучасній економічній науці існує кілька підходів до вивчення  категорії 
«готельна справа», вона розглядається з кількох позицій: 

1) економічна наука, яка вивчає готельну справу як галузь господарства 
країни чи регіону; 

2) суспільна наука, що вивчає поведінку у сферах виробництва готельного 
продукту, його споживання, розподілу та обміну; 

3) сучасна економічна теорія, яка вивчає поведінку людей як господарюючих 
суб'єктів на всіх рівнях туристичної економічної системи в процесах виробництва, 
розподілу та споживання готельних послуг з метою задоволення людських потреб. 

Вітчизняні дослідники Агафонова Л. Г. та Агафонова О. Є. виділяють ряд 
специфічних особливостей, характерних для готельного господарства: 
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1) потреби та побажання споживачів завжди визначають міркування 
економічної ефективності роботи підприємства; 

2) календарне планування робіт залежить в основному від коливань попиту 
споживачів; 

3) визначення та вимірювання якості послуг є проблематичним завданням 
та потребує комплексного підходу; 

4) працівники повинні добре володіти навичками гостинного спілкування 
з клієнтами; 

5) ефективність роботи працівників важко піддається управлінню, оскільки 
низька продуктивність може бути зумовлена відсутністю попиту з боку споживачів, а 
не низькою якістю роботи персоналу; 

6) маркетинг та виробництво в сфері послуг гостинності необхідно розглядати 
як двоєдине завдання, яке іноді важко поділити. 

Економічна сутність готельної діяльності полягає у тому, що вона має 
нематеріальний характер, оскільки результатом виробничо-експлуатаційної 
діяльності готелів є не "готовий продукт", а пропозиція особливого виду послуг. При 
цьому послуги не можуть вироблятись окремо від існуючого матеріального 
продукту, тобто без експлуатації матеріально-технічної бази (будівлі, споруди, 
устаткування, інвентарю), яка виступає основою виробництва та реалізації 
пропонованих послуг. 

Отже, готельна послуга є результатом взаємодії виконавця та споживача, яка 
спрямована на задоволення потреб відвідувача та надається безпосередньо в 
готельному підприємстві. Слід зазначити, що попит на готельні послуги є 
нерівномірним, що зумовлюється економічними, демографічними, природо-
кліматичними факторами. Дуже часто він залежить від сезону, днів місяця і навіть 
тижня. Тому готелі, мотелі, кемпінги повинні мати певний резерв номерного фонду, а 
також матеріальних і трудових ресурсів, щоб оперативно і ефективно реагувати на 
його коливання. 

Крім  того,  фахівці  у галузі  готельного бізнесу виділяють такі чотири 
характерні особливості готельної послуги: 

1) Невловимість. На відміну від товару в матеріальній формі, послуги не можна 
відчути до моменту їх надання. Для того щоб зменшити непередбачуваність щодо 
якості послуг, клієнт, перед тим як звернутися за  ними, шукає щось матеріальне, що 
свідчить про їх якість. 

2) Невід'ємність процесів виробництва та споживання послуги. В більшості 
випадків, типових для індустрії гостинності, надання послуг потребує присутності 
того, хто їх надає, і того, кому вони надаються. 

3) Неоднорідність (мінливість) якості послуг. Якість послуг індустрії 
гостинності залежить від того, при яких умовах вона надається. Послуги надаються і 
приймаються одночасно, і їх якість залежить від стану того, хто їх надає в момент 
надання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Пріоритетність    людського 

фактора при наданні послуг 

Сезонні коливання попиту 

Високий рівень постійних і 

низький - змінних витрат 

Невловимість, відсутність 

матеріального результату 

Необхідність супроводу 

основної послуги 

додатковими 

Необхідність постійних зусиль 

для підтримання якості 

Неможливість відокремлення 

від готелю, що надає цю 

послугу 

Неможливість накопичення і 

зберігання 

 
Рис. 1. Особливості готельних послуг  
Джерело: побудовано за [6] 
 
1) Нездатність послуги до зберігання. Послуги не можуть зберігатися. Якщо 

готельні підприємства хочуть максимізувати прибуток, вони повинні маневрувати 
між своїми можливостями і мінливим попитом, оскільки втрати від незадоволення 
попиту компенсувати неможливо [4]. 

Скибінський С.В., Іванова Л.О. та Моргун О.Ф. також вважають готельну 
послугу специфічним товаром і виділяють цілий комплекс її специфічних 
особливостей (рис. 1).  

Вказані особливості надання послуг гостинності перетворюють управління 
організаціями у цій сфері на більш складну справу, ніж в промисловості та інших 
сферах економіки, з точки зору забезпечення ефективності механізмів ціноутворення, 
і визначають специфіку управління та маркетингу в даній сфері [5]. 

Всі послуги виробляються та надаються на підприємствах готельного 
господарства. Готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері 
обслуговування туристів та місцевих жителів (внутрішніх туристів) - забезпечують їх 
житлом і побутовими послугами під час подорожі. Біля 60% витрат на подорож 
припадає саме на розміщення та харчування. Проте, існують загальні вимоги до всіх 
видів послуг у готельному господарстві, які можна систематизувати за окремими 
напрямами. (рис.2)  
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Рис.2. Структура законодавчо регламентованих вимог у готельному господарстві 
Джерело: побудовано за [6] 
 
Судячи із вищесказаного, основна роль, яка відведена готельному господарству 

– це створення для приїжджих усіх необхідних умов для проживання та відпочинку, 
забезпечення всебічного рівня їх обслуговування, на короткотривалий період часу 
всім необхідним: від нічлігу - до харчування, від інформації про місто - до 
проведення масштабних конференцій тощо. Як вже було згадано вище, сервіс, який 
надає готель вимагає від підприємства готельного господарства наявності додаткових 
супутніх послуг, об'єктами яких є автостоянки,  автозаправки, кафе, бари, сауни, 
басейни, пральні, заклади торгівлі, тощо. Наслідком цього є створення нових робочих 
місць в інших галузях сфери обслуговування, що безумовно впливає на зайнятість 
населення. 

З огляду на розширення основних послуг готелів, доцільно згрупувати додаткові 
послуги за такими основними ознаками: 

- довідково-інформаційні; 
- оздоровчо-відпочинкові; 
- побутово-господарські; 
- транспортні; 
- розважальні. 
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Важливим питанням для науковців-теоретиків та практиків є уточнення та 
узгодження понятійно-термінологічного апарату щодо готельного господарства та 
його діяльності. Для визначення виробничо-технологічних характеристик суб’єктів 
господарювання в Україні спираються на Класифікацію видів економічної діяльності 
(КВЕД), яка затверджена наказом Держстандарту України від 11 жовтня 2010р. 
Згідно з новою редакцією КВЕД  нефінансові послуги є окремим видом економічної 
діяльності, структуру якої на рівні розділів і груп подано у   табл. 1. 

Таблиця 1 
Структура видів нефінансових послуг у КВЕД (витяг) 

55.10 Діяльність 
готелів і подібних 
засобів тимчасового 
розміщування 

55.10.0 Діяльність 
готелів 
 

Включає усі види економічної 
діяльності, які відносилися до 
позиції 55.10.0 

55.20 Діяльність 
засобів розміщування 
на період відпустки 
та іншого 
тимчасового 
проживання 

55.21.0 Надання місць 
молодіжними і 
гірськими 
туристичними 
базами 

Включає діяльність молодіжних 
та гірських турбаз. 

 55.23.0 Надання інших 
місць для 
тимчасового 
проживання, н. 
в. і. г. 

Включає: 
- надання житла у шале, 
котеджах (літніх будиночках) і 
кімнатах на період відпустки; 
- діяльність дитячих оздоровчих 
таборів, крім подібних закладів 
санаторного типу. 

55.30 Надання місць 
кемпінгами та 
стоянками для  
житлових 
автофургонів і 
причепів 

55.22.0 Надання місць 
кемпінгами 

Включає усі види економічної 
діяльності, які відносилися до 
позиції 55.22.0. 

55.90  Діяльність 
інших засобів 
тимчасового 
розміщування 

55.23.0 Надання інших 
місць для 
тимчасового 
проживання, н. 
в. і. г. 

Включає надання житла для 
тимчасового, переважно 
короткотермінового, 
перебування в:  
- гуртожитках вищих навчальних 
закладів, університетських 
містечках, школах-інтернатах; 
- гуртожитках для робітників-
мігрантів; 
- інших засобах для 
розміщування, не віднесених до 
інших угруповань. 

 
До суб'єктів підприємницької діяльності належать готелі, готельно-офісні 

центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, приміщення, 
пристосовані під готелі, гуртожитки та інші об'єкти для короткотермінового 
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проживання, які надають місця для проживання приїжджим терміном до 45 діб. 
Проте, найпоширенішим видом підприємства галузі готельного господарства є саме 
готель, тому метою нашого дослідження є саме аналіз розвитку готельного 
господарства. 

Уся робота працівників готелю полягає у виробництві та кваліфікованому 
наданні послуг своїм гостям. Задоволення якістю отриманих послуг переходить у 
формування позитивного іміджу про місто, регіон, країну та забезпечує потенційну 
можливість повторного використання послуг та зростання попиту на певний готель. 
Слід наголосити, що на даний час найбільше цінується адекватність ціни до якості 
послуг. Наявність закладів розміщення та їхня позитивна робота безпосередньо 
впливає на вирішення соціальних проблем міста, регіону, країни. 

Висновки. Окрім теоретичних дискусій у готельному господарстві існує 
низка невирішених проблем прикладного рівня, зокрема на макрорівні - це 
відсутність комплексної стратегії розвитку і відповідної політики у цій сфері, нестача 
інвестицій, недосконалість нормативно-правової бази та системи обліку суб’єктів 
господарювання, незадовільний рівень якості комплексу готельних послуг тощо. На 
мікрорівні основними проблемами у готельному господарстві на сьогодні можна 
вважати: проблему забезпеченості готельними місцями; проблему сертифікації 
готельних послуг в Україні; складні економічні умови, в яких вимушені виживати 
готелі – значні витрати на утримання та експлуатацію номерного фонду і проблему 
платежів готелів за комунальні послуги, значний податковий тиск, високі тарифи на 
готельні послуги тощо. 

_________________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ 
З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

Л. Половенко 

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету  

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 25. 

В статті розглядаються деякі особливості організації науково-
дослідницької діяльності студентів в контексті управління якістю 
професійної підготовки майбутніх економістів-кібернетиків у вищих 
навчальних закладах.  
Ключові слова: науково-дослідницька діяльність студентів, професійна 
спрямованість навчання, робота в малих групах, робота в різновікових 
групах. 

Розмежування академічної й професійної спрямованості вищої освіти в Україні, 
великий обсяг навчальної інформації в умовах обмеження аудиторного часу на 
вивчення програмних дисциплін, неузгодженість навчальних курсів, призводять до 
недостатньої практичної спрямованості студентів на реалії ринкової економіки. 
Особлива відмінність підготовки економістів-кібернетиків полягає в тому, що разом з 
необхідними знаннями у полі спеціалізованої діяльності значну роль відіграє 
сформоване загальне світоглядне уявлення. Здійснюючиперехід до формування 
специфічних професійних знань, який відбувається на етапі підготовки спеціалістів 
та магістрів, важливо не втрачати цілісності загальних знань, одержаних на 
початкових етапах навчання. Активне залучення студентів до науково-дослідницької 
роботи спроможне подолати як проблему уособлення в рамках окремих 
вузькоспеціалізованих дисциплін, так і уникнення еклектичності в 
процесіінтегрування знань з різних галузей науки, надати професійній підготовці 
спеціалістів з економічної кібернетики практичної спрямованості. 

Посилення ролі і відповідальності вищої професійної школи у забезпеченні 
якісної підготовки спеціалістів з економічної кібернетики підкреслюються в 
дослідженнях В. М. Вовка, М.Е. Фролової, В. М. Соловйова та ін. Визначення 
функціонального спектру компетентнісного підходу упроектуванні науково-
дослідницької роботи магістрантів розглядається у дослідженнях В.І. Бобрицької. 

Необхідною умовою успішної професійної підготовки сучасного фахівця є 
забезпечення якості підготовки молоді на рівні європейських і міжнародних вимог. 
Л.І. Евенко зазначає, що європейські програми підготовки фахівців економічного 
профілю компактні, менш академічні та більше наближені до практики. А.Н. Сорокін 
підкреслює, що підготовка спеціалістів та магістрів у європейських навчальних 
закладах націлена на діяльність, яка потребує аналітичних та проектних навичок, а 
також на науково-дослідницьку діяльність. Студент повинен приймати участь в 
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дослідженнях, самостійна науково-дослідницька діяльність під керівництвом 
викладача є обов’язковою умовою для одержання диплома та наукового ступеня. 

Європейські програми засновані на застосуванні активних методів навчання та 
навчання в малих групах. Доцільність домінування у системі методів науково-
дослідницької підготовки магістрів нетрадиційних форм навчання  обґрунтовує Н.О. 
Рептух. 

Європейська освіта якісна, різностороння, але у рамках конкретно обраної 
професії. Тому, орієнтуючись на європейську практику надання освітніх послуг, не 
варто відкидати кращі надбання радянської освіти, яка була різноплановою, привчала 
студентів до самоосвіти та саморозвитку. Переважну академічність радянської 
системи навчання можна компенсувати регулярною виробничою практикою, 
проектною та науково-дослідницькою діяльністю. 

В процесі професійної підготовки майбутніх економістів-кібернетиків доцільно 
поєднувати як традиційні форми навчання: наприклад, написання рефератів та 
доповідей, їх активне обговорення, винесення кращих доповідей на студентські 
вузівські та міжвузівські конференції; так і новітні: створення групових презентацій, 
розробку проектів, підготовку аналітичних оглядів за заданою тематикою, 
проведення дискусій, дебатів, конференцій ідей, тематичних тижнів тощо. 

Активна наукова діяльність допомагає студентам повірити у власні сили, сприяє 
виробленню почуття впевненості,приводить до надання знанням форми, придатної 
для використання у виробничій діяльності, формує здатності виготовлення 
безпосередньо діючих технологій та механізмів.Проведення наукових досліджень 
можливе при проходженні практики, написанні курсових та дипломних робіт.  

З метою виявлення студентів з прихованими, не пробудженими дослідницькими 
можливостями нами апробовано використання методики творчих колективних 
завдань, які допомагають залучати студентів до участі у різноманітних проектах, 
виконанні досліджень за кафедральними науково-дослідними темами. В результаті,у 
майбутніх економістів-кібернетиків формуються систематизовані навички науково-
дослідницької роботи та здатність вирішувати технічні, економічні і наукові 
задачі;шляхом розширення кругозору та ерудиції вдосконалюються професійні 
компетентності. 

В групу, що займається вирішенням певної наукової задачі, рекомендуємо 
включати студентіврізних курсів. Це дозволить забезпечити наступність, 
безперервність і чітку організацію їх роботи.При здійсненні досліджень студентам 
дається установка на те, щоб за неявними, непомітними проявами вчитись 
розпізнавати дещо приховане, суттєве та значне; бути здатним до виявлення 
помилковості деякої поширеної думки чи авторитетної заяви, бути готовим знайти 
нестандартне, раціональне вирішення задачі, використовуючи творчий підхід.  

Формування ключових та спеціалізованих професійних компетентностей 
майбутнього фахівця можливе лише в результаті його власної інтелектуальної і 
практичної діяльності. 

Залучення студентської молоді до роботи наукових гуртків, дискусійно-
аналітичних клубів надає можливість вільно спілкуватись, брати участь в 
обговоренні запропонованої тематики, створює умови для засвоєння студентами 
прийомів пізнавальної діяльності, створення умов для розгляду та спроб вирішувати 
наукові проблеми економічного спрямування з використанням комп’ютерних 
технологій та найновіших досягнень науки. 
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Діяльність наукових гуртків та дискусійно-аналітичних клубів дозволяє 
організовувати роботу різновікових груп. На засіданнях дискусійного клубу поряд з 
науковими доповідями провідних вчених, досвідчених практичних працівників, 
керівниківпідприємств,старшокурсників, обговорюються доповіді, часто вперше в 
житті написані студентами-першокурсниками (мислення яких ще не  обмежене 
догмами, загальноприйнятими аксіомами та версіями). Робота в таких групах 
стимулює мисленнєву діяльність, адже студенти старших курсів вчаться 
висловлюватись аргументовано та зрозуміло, у студентів молодших курсів 
виробляються комунікаційні навички, навички інформаційно-пошукової роботи. 
Незаангажованість мислення першокурсників та досвідченість студентів старших 
курсів приводить до появи нових ідей, здатності приходити до спільних висновків та 
приймати колективні рішенняна основі детального критичного дослідження, 
спроможності до пошуку ґрунтовних вагомих аргументів щодо дієвості 
запропонованих ідей. 

Одним із важливих факторів успішної діяльності дискусійних клубів студенти 
відмітили залучення провідних вчених, досвідчених практичних працівників, 
керівників підприємств.  

Проектування науково-дослідницької діяльностістудентів необхідно будувати на 
принципах педагогіки співробітництва, партнерства, яка відрізняється від 
авторитарного, догматичного виховання тим, що в її основі лежить принцип 
прийняття людини такою, якою вона є, якою її створила природа. Не можна її 
ламати, нав’язувати алгоритм дій, стереотипність мислення, стиль життя. 
Продуктивною є лише дружня, тактовна допомога у виробленні позитивного 
особистісного ставлення до світу, людей, спілкування і наукової діяльності. 

Сьогодні поступово акцент все більше зміщується в бік самостійної навчальної 
діяльності студентів, що вимагає нових підходів до аудиторних форм навчання. Тому 
навчальний процес ми пропонуємо організовувати на основі принципу діалогу, 
постійного стимулювання до критичної оцінки отримуваної інформації, її аналізу, 
формуючи тим самим новий тип мислення. Досягнення цієї мети вимагає педагогіки 
з іншими рольовими функціями викладача та студента. Репродуктивний метод 
навчання не задовольняє сьогодення. Студенти з більшим інтересом розв’язують 
коло задач, що вимагає аналітичної оцінки ситуації, самостійного пошуку 
недостатніх даних, відкидання зайвої інформації, вибір оптимального та найбільш 
раціонального варіанту рішення. При орієнтації на самостійне опрацювання 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять з’являється більше часу на аналіз 
поставлених задач, обдумування наявних даних, здатності до вироблення ефективних 
узагальнень та правил як на основі ретельної переробки лише існуючих відомостей 
та обмежених даних, так  із залученням джерел додаткової інформації. 

Це сприяє переходу освіти від моделі, центром якої є викладач, до моделі 
самостійного здобуття знань, яка сфокусована на студентові, коли навчання стає 
таким же важливим, як і викладання і коли самі студенти несуть відповідальність за 
результати учіння, а викладач виконує роль помічника-наставника. Студент з 
пасивного споживача знань перетворюється в активного учасника навчального 
процесу. 

В результаті особистісно-орієнтованого підходу у студентів формуються 
особистісні якості: мотивація отримання нових та вдосконалення існуючих знань, 
рефлексія власної діяльності та прагнення до саморозвитку, прагнення до самостійної 
пізнавальної та аналітичної діяльності. Різноманітність використання інтерактивних 
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методик, з урахуванням специфіки становлення провідних соціально-аналітичних 
властивостей особистості, породжує у студентів зацікавленість до навчально-
пізнавальної діяльності, що дуже важливо для формування мотивованого ставлення 
до навчальних занять. 

Обговорення конкретних ситуаційних задач та наукові суперечкиефективно 
проводитиу вигляді конференції ідей або з використанням методу «мозкової атаки». 
Що сприяє створенню умов для генерування ідей, виробленню вміння вести 
дискусію, аналізувати аргументи опонентів, аргументовано відстоювати власну точку 
зору. 

Підчас засідань дискусійно-аналітичного клубу студенти знайомляться, 
наприклад, з використанням чисел Фібоначі та «золотих перерізів», на основі яких 
виникають нові методи рішення ряду кібернетичних задач – теорії пошуку, ігор, 
програмування.Можливості для формування світоглядних та естетичних 
компетентностей надає знайомство з геометричною теорією філотатксису. Щоб 
студенти прийшли до розуміння того, що всі об’єкти та явища природи, й економіка 
в тому числі, підпорядковані законам гармонії, ми використали метод проектів. 
Слухачі курсу «Структурна гармонія систем та гармонійний менеджмент» 
поділяються на групи і отримують завдання створити авторський проект «Прояв 
гармонії в моєму житті». Проекти доповнюються власними доробками, картинами, 
вишивками, складеними віршами, дизайнерськими розробками, створеними за 
канонами «золотих пропорцій». Кращі роботи відбираються для представлення на 
виставці під час проведення «Тижня гармонії». 

Студенти отримують завдання дослідити як впливає порушення законів гармонії 
наекологічну ситуацію, погіршення стану здоров'я населення в цілому, молоді 
зокрема; запропонувати шляхи подолання існуючих проблем. Обговорення 
результатів досліджень здійснюється у вигляді організаційної гри,модератор якої 
(викладач) лише стежить за дотриманням алгоритму роботи і не бере участі в 
обговоренні рішень. При такому підході створюються умови для подолання 
шаблонності та стереотипності мислення, розвитку креативності та сміливості 
суджень. 

В результаті у студентів формується впевненість, відчуття власної значимості та 
мотивація до подальших досліджень. 

Слухачам дискусійного клубу пропонується протягом місяця здійснити 
дослідження окремих секторів економіки Вінницького регіону на основі аналізу 
показників індексу людського розвитку.Кожна група звітує про стан розробки 
проекту на кожному етапі, намічаються подальші шляхи наукового дослідження, 
здійснюється вибір методів. Робота студентів спрямовується на аналіз та осмислення 
причин та наслідків суспільно-політичних та соціально-економічних проблем, 
пошуку шляхів їх подолання. 

У студентів формуються практичні навички щодо розробки оптимізаційних 
гармонійних моделей в конкретних програмних середовищах, які в подальшому 
будуть застосовуватись ними при здійсненні різних видів науково-дослідної роботи, 
в тому числі при написанні курсових та дипломних проектів та в майбутній 
професійній діяльності.  

В процесі ознайомлення з новими досягненнями науки особливо важливо 
інформувати студента про проблеми, з якими зіштовхується фахівець при спробах 
застосування сучасних досягнень науки, новітніх технологій у професійній 
діяльності. Через новизну і складність змісту, впровадження досвіду творчого 
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застосування новітніх технологій для вирішення професійних задач здійснюється 
тільки поелементно і поопераційно, на основі детального критичного дослідження та 
надання ґрунтовних вагомих аргументів щодо його дієвості. 

Оволодіння методикою застосування концепції гармонійного менеджменту в 
економічній системі, структурованій за принципом пропорційності та узгодженості 
усіх її складових, значно розширюють можливості економіста-кібернетика. Студенти 
усвідомлюють, що прийняття рішень без дотримання законів гармонії, призводить до 
дестабілізації систем, і навпаки, готовність застосовувати закони гармонії на 
практиці надає можливість майбутнім фахівцям уникнути багатьох проблем, 
конфліктних ситуацій.  

Організація науково-дослідницької діяльності студентів дозволяє  інтегрувати 
процеси навчання, утворюючи єдиний простір професійної підготовки, спрямованої 
на формування в студентів різносторонніх економічних знань і способів діяльності, 
професійних і особистісних якостей. Це дозволяє моделювати різноманітні процеси 
та ситуації з метою пошуку оптимальних управлінських рішень, стратегій розвитку 
економічних процесів, виробничих і фінансових структур. Проектування наукової і 
практичної роботи забезпечує вироблення у спеціалістів з економічної кібернетики 
особливих системних навичок сприймання і розуміння різноманітних процесів.  

Засвоєння специфічних знань надає можливість формування профільно-
професійних компетентностей, які перетворюють знання в потенційну виробничу 
силу. Профіль фахівця визначається безпосереднім контактом студентів IV-V курсів з 
формами конкретної трудової діяльності, де вони проходять професійну практику й у 
майбутньому мають намір працювати.  

Для успішного здійснення професійної діяльності майбутній фахівець повинен 
оволодіти здатністю здійснювати професійні функції в рамках одного або декількох 
видів професійної діяльності. Причому компетенції спеціаліста та магістра 
орієнтовані як на виконання операцій, так і на забезпечення процесів у певній сфері 
професійної діяльності.  

Метою професійної магістерської підготовки має стати не лише формування 
вміння користуватись наявною системою знань, культурних багатств та надбань 
людства, а здатністю самому творити, виробляючи та трансформуючи нові знання, 
виробляючи безпосередньо діючі технології, програмні продукти. Здатність виділяти 
із зібраних та оброблених даних нові знання, що в явному вигляді в них не містяться 
приводить до екстракції знань, яка тісно пов’язана з роботою в сфері штучного 
інтелекту. 

Розглянувши загальний стан організації науково-дослідницької діяльності в 
системі економіко кібернетичної освіти, можна констатувати, що науково-
дослідницька робота студентів є своєрідною проекцією їх майбутньої професійної 
діяльності, яка означає уміння проводити дослідження зовнішнього і внутрішнього 
середовища підприємства; основних факторів, що формують динаміку споживчого 
попиту на продукцію підприємства; наукових основ організації виробництва і праці 
тощо.При проектуванні та здійсненні науково-дослідної діяльності слід враховувати 
особливості роботи в командах, динаміку та психологію функціонування малих 
первинних та різновікових груп.  

_________________________ 
 

1. Бобрицька В.І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Ю. Поповський 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

В статі розкриваються актуальні питання теорії впровадження та 
практики застосування  підходів до визначення якості підготовки 
майбутніх фахівців. Розглядаються ключові поняття автоматизації 
оцінювання рівня знань за допомогою новітніх технологій. 
Наголошується практичність та економічність запровадження у вищій 
школі даної практики.  
Ключові слова: якість знань, автоматизація опитувань, інформаційні 
системи, професійна діяльність, творчий підхід. 

Інформаційні технології щоденно набувають нових можливостей обробки 
інформації: наочна, графічна, частково трьохмірна побудова відображення раніше 
недоступних об’єктів та явищ та інше. Педагог, який володіє знаннями 
інформаційних технологій мистець на своїх заняттях. В перекладі із грецької мови, 
технологія означає мистецтво, майстерність, уміння. В загальному розумінні, 
технологія – це сукупність методів, засобів і реалізації людьми конкретного 
складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних 
процедур і операцій, що використовуються більш або менш однозначно і мають на 
меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності [1]. 

Як показує практика, по ряду актуальних причин, більшість педагогів не мають 
достатньо часу, бажання, можливостей оволодіти швидкооновлюваними 
інформаційними технологіям. З досвіду застосування ІТ, потрібні  не складні в 
користуванні засоби навчання, контролю знань, які б не вимагали значних навиків та 
умінь для їх застосування у навчальному процесі, а у нашому випадку використання 
мікрокомп’ютерних технологій надає таку можливість. 

Швидке поширення обчислювальних систем, пов’язане з їхнім надто стрімким 
здешевінням, що дає можливість придбати комп’ютери практично всім бажаючим та 
впроваджувати наукові дослідження в серйозні проекти.    

Останнім часом в освітньому просторі набувають популярності феномен 
"Віртуальної лабораторії" у вищій школі. Спостерігається тенденція поступового 
розширення поля використання "Віртуальних лабораторій" на систему загальної 
середньої освіти, не тільки як процесу наочного моделювання, але й як результату 
виконання завдання та оцінки якості набутих знань. Як зауважив В.В. Давидов, для 
традиційного процесу навчання характерним є те, що знайдений студентом загальний 
спосіб діяльності, зокрема результат процесу розв’язання навчальної задачі, 
відображається у певному вербальному формулюванні закономірності. Спеціальні 
дослідження показують – у процесі роботи в комп’ютерному середовищі такого 
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висновку студенти, як правило, не роблять, знайдений спосіб відкладається у 
свідомості тільки як загальне уявлення, часто не сформульоване у вербальній формі, 
але інформація в такій формі зберігається в пам’яті недовго [2].  

На таку особливість знань, отриманих у комп’ютерному середовищі, звертає 
увагу і лауреат Нобелевської премії Г.Л. Беккер, який у своїй роботі наголошує на 
раціональній спрямованості поведінки людини в процесі навчання. Раціональність, 
на думку Г.Л. Беккера, пов’язана з відношенням людини до знань як до власного 
капіталу. Такий "економічний" підхід до розгляду процесу і результату навчання 
відповідає сучасній парадигмі суб’єктно-орієнтованої освіти: результати навчання 
мають бути особистісно значущими для суб’єкта навчання. У випадку втрати 
"придбаного капіталу" навчання втрачає сенс для особистості [3]. 

Інформаційні технології передбачають по своїй структурі обробку інформації, її 
збереження, передачу. Інформація  – це відомості, повідомлення, пояснення, знання, 
навчання, інструктаж, виклад методу організації тощо. 

Поєднуючи поняття "технологія" та "інформація" отримуємо "інформаційну 
технологію", яку М.І.Жалдак та Ю.С.Рамський визначають як процес, що 
використовує сукупність засобів і методів збору, обробки і передачі даних (первинної 
інформації) для отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу або 
явища (інформаційного продукту) [4]. 

Метою інформаційної педагогічної діяльності є навчання, виховання, освіта і 
розвиток студентів за допомогою інформаційних систем. 

Інформаційна система – взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, 
які використовуються для зберігання, обробки й подання даних, відомостей з метою 
вирішення користувачем окреслених завдань.  

Інформаційні технології на базі персональних комп’ютерів, комп’ютерних 
мереж і засобів зв’язку утворюють інформаційно-комунікаційні технології. Засобами 
інформаційно-комунікаційних технології є програмно-апаратні засоби – пристрої і 
електронні схеми, апаратні програми, складені для роботи з комп’ютером, програмні 
пристрої, що функціонують на базі комп’ютерної техніки, а також пристрої які 
співпрацюють з персональними комп’ютерами. Такі пристрої дають можливість 
співпрацювати з головним комп’ютером, що дає можливість створення системи 
опитування великих груп студентів за короткі проміжки часу з подальшим 
оцінюванням знань.  

Технологія присвоювання певного рангу, значення, стандартизованого 
оціночного судження, пов’язане зі значенням "встановлення відповідності", що 
означає встановлення відповідності певним вимогам. Порівняльні характеристики 
отриманих результатів і еталонних знань свідчить про якість знань.  

Під якістю оцінювання навчального матеріалу за допомогою інформаційних 
систем можна розуміти ступінь, до якого студент зміг дійти, застосовуючи 
програмний продукт, здатний задовольнити потреби навчального процесу та сприяти 
досягненню цілей навчання. Можна відокремити основні різновиди процесів, у 
кожному з яких оцінювання відіграє специфічну роль. У першому наближенні – це 
процеси створення, використання та дослідження навчальних досягнень. У другому – 
математичні, статистичні дані визначення достовірності результатів внаслідок 
запитань-відповідей.  

Процес оцінювання якості передбачає низку окремих етапів, без урахування 
яких неможливо або складно реалізувати цілісне бачення певного явища стосовно 
деякого ціннісного критерію. Важливою передумовою успішного оцінювання є 
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уточнення і структуризація об’єкта оцінювання, що може бути складною ієрархічною 
системою або сукупністю. На цьому етапі важливу роль відіграє упорядкування 
термінології, за рахунок чого можна більш чітко визначити, що саме розуміють під 
об’єктом, а що – під його складовими. Тільки після цього постають питання 
визначення і параметризації показників оцінювання і критеріїв, за допомогою яких 
можна буде встановити відповідність вимогам.  

Для закріплення набутих знань, або перевірки певних явищ предметом 
досліджень в умовах постійного удосконалення інформаційних технологій та 
розвитку психолого-педагогічних шляхів їх застосування є виявлення видів засобів 
оцінювання, моделювання навчального напряму по видах: 

- віртуальні лабораторії;  
- мультимедійні середовища;  
- програми-тренажери;  
- програми контролю знань; 
Виходячи з того, що навчальна інформація, яка циркулює в середовищі навчання 

природничих наук, є вторинною відносно наукової інформації в силу її дидактичного 
опрацювання, реальність "віртуальної лабораторії" можна визначити як "другу 
похідну" до предметної реальності наукового факту. Отже, у систему "віртуальна 
лабораторія" закладені ознаки вторинності відносно предметної лабораторної роботи. 
Звідси випливає, що суб’єкт навчання має здійснити двоступеневий шлях для 
переходу від інформації, отриманої у "віртуальній лабораторії", до формулювання 
(вербалізації) наукового факту. 

Якщо розглядати процес навчання та оцінювання як певну послідовність 
елементів, які наповнюють навчання і є його змістом, то окремі дії студента (власне, 
взаємодія з такими елементами) завжди обумовлені та обмежені середовищем, де 
вони відбуваються, і тематикою навчального матеріалу. 

Сучасні мультимедійні програмні засоби мають більші можливості у 
відображенні інформації і надають безпосередній вплив на мотивацію студентів, 
швидкість сприйняття матеріалу і, таким чином, на ефективність навчального 
процесу в цілому. Методи навчання і оцінювання мають тісний зв’язок з характером 
подачі і сприйняття інформації, тому створення мультимедійного середовища істотно 
впливає на характер подачі інформації, а, отже, і на методи навчання. 

З цієї точки зору у мультимедіа-візуалізації поєднання візуального образу, 
тексту, усного пояснення викладача підводить студента до стереоскопічності 
сприйняття, яке значно посилюється при використанні можливостей комп’ютера. 
Полісенсорне сприйняття навчальної інформації дозволяє не тільки кожному 
студенту навчатися в найбільш сприятливій, органічній для нього системі, але й 
стимулює розвиток другорядної для майбутнього менеджера репрезентативної 
системи сприйняття. Тому, при створенні мультимедійного середовища необхідно 
враховувати не тільки методичні принципи, а й психолого-педагогічні особливості 
професійної підготовки майбутніх менеджерів організації.  

Форма наочного подання навчальної інформації на основі комплексного 
використання мультимедіа з метою більш ефективного подання матеріалу та 
визначення рівня знань виступає прогресивнішим методом, ніж традиційна. Її 
основною дидактичною одиницею є аудіовізуальний образ як мультимедійна 
комп’ютерна модель досліджуваного матеріалу. Завдяки цьому, з’явилася 
можливість відслідковувати процеси, що вивчаються, в часі, моделювати 
довготривалі процеси, можливість інтерактивно змінювати їх параметри. При 
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застосуванні на занятті мультимедійних програм структура самого заняття 
принципово не міняється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, 
змінюються, при необхідності, лише їх часові характеристики.  

Педагогіка від емпіричного накопичення фактів і вибору найбільш ефективних 
методів з ряду існуючих вперше перейшла до кількісного аналізу досліджуваного 
матеріалу. Друга відмінна риса програмованого навчання полягає в тому, що воно 
дає викладачеві значно більшу інформацію про хід засвоєння учнями матеріалу, ніж 
традиційні методи [5]. 

Визнаючи за програмованим навчанням ряд безперечних переваг, необхідно, 
однак, висловити і ряд зауважень. Хоча ще не опубліковано вичерпних даних про 
ефективність вже проведених експериментів з використанням програмованого 
навчання, вже можна стверджувати, що програмоване навчання не є універсальним 
методом з можливістю заміни ним всіх інших методів і його застосування в тій чи 
іншій навчальній ситуації визначається суто педагогічними міркуваннями. Програмні 
засоби, призначені для підтримки процесів здійснення контролю рівня знань учня, 
діагностики помилок, надання рекомендацій стосовно їх виправлення, оцінювання 
результатів повторних опитувань, коригування рівня складності запитань залежно від 
етапу навчання, на якому знаходиться студент [6].  

Найпоширенішим методом контролю за допомогою обчислювальної техніки є 
тестування. Тестовий контроль приваблює все більшу увагу педагогів у різних 
сферах універсальністю форми контролю знань, яка може застосовуватися як у 
вищій, так і в середній школі. Перевагу тестового контролю складає те, що він є 
науково-обґрунтованим методом емпіричного дослідження. На відміну від звичайних 
задач тестові завдання мають чітку однозначну відповідь і оцінюються стандартно на 
основі цінника – у найпростішому випадку оцінкою студента є сума балів за 
правильно виконані завдання. Правильно складені тестові завдання є стислими, 
чіткими і коректними, що не припускають двозначності. Самий же тест являє собою 
систему завдань зростаючої складності. Тестовий контроль може застосовуватися як 
засіб усіх видів контролю: базового (початкового), поточного (тематичного), 
рубіжного (залікового), підсумкового (екзаменаційного) та самоконтролю. 

Тестовий контроль має ще одну перевагу. Без особливих витрат часу він 
дозволяє опитати всіх студентів за всіма розділами навчального курсу. Сума оцінок 
складає рейтинг знань, що, на розсуд викладача, може стати основою звільнення 
студента від здавання частини, а в окремих випадках і всього курсу. Тести 
приваблюють також і студентів – своєю незвичайністю в порівнянні з традиційними 
формами контролю, спонуканням до систематичних занять з предмету, створення 
додаткової мотивації навчання. 

На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій та рівні впровадження їх 
в життя суспільства, зокрема в освітню галузь, дослідники часто звертаються до теми 
забезпечення ефективності автоматизованого контролю знань, частиною якого є 
автоматизація процесу проведення контролю та обробки результатів тестування. 

Найбільшого поширення в світі набули дві форми для оцінки якості засвоєння 
учбового матеріалу, тісно пов’язані з моделями програмованого навчання: відповіді, 
що конструюються для лінійної моделі Б.Ф.Скінера та вибіркова (multiple choice) 
форма – для розгалуженої Н.Краудера. В першому випадку студент повинен 
доповнити текст завдання невистачаючим словом або словами, в другому – вибрати 
правильну відповідь з ряду запропонованих. В пропонованому наборі відповідей, 
одна вірна, а інші помилкові. По можливості в число невірних відповідей 
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включаються типові, відомі з практики навчання, помилки. Саме вибірковий тип 
відповіді на сьогоднішній день найбільш часто використовують при 
автоматизованому контролі, оскільки його легше реалізувати в порівнянні з іншими 
типами. 

Практика застосування завдань закритої форми показує, що оптимальне число 
можливих відповідей складає 4-5, тому авторами автоматизованих систем контролю 
знань максимальна кількість можливих відповідей прийнята за п’ять. Для збільшення 
вірогідності результатів перевірки знань у роботу включається від 7 до 25 завдань. У 
останньому випадку для їхнього виконання виділяється цілий урок. З урахуванням 
різних здібностей учнів до заучування, приблизно половина питань, включених у 
підсумкове завдання, відводиться на відтворення і формулювання визначень, правил, 
законів, друга половина – має містити такі завдання, при виконанні яких учні змогли 
б показати своє вміння використовувати теоретичні знання в практичній діяльності 
або проілюструвати практичне застосування теорії. Ці завдання варто розділити на 3 
ланки: 

1) завдання за алгоритмом, що знайомий студенту; 
2) завдання, що відрізняються деякими елементами новизни (наприклад, умова 

завдання нестандартна, а алгоритм дії залишається тим самим); 
3) завдання, що потребують пошуку шляху одержання потрібного результату  
Таким чином, вже на сучасному етапі розвитку освіти, враховуючи вимоги до 

об’єктивізації контролю знань студентів, до навчання, самонавчання, контролю та 
самоконтролю знань є доцільним залучати системи дистанційного навчання. Такі 
системи мають переваги над локальним комп’ютерним тестуванням, мають широкий 
набір інструментів для реалізації об’єктивного контролю, крім контролю знань з боку 
викладача мають можливість для реалізації самоконтролю знань студентів. 

Тестові завдання для кожної окремої дисципліни мають свою специфіку. 
Наприклад, тестові завдання з математичних дисциплін містять великий об’єм не 
тільки фактичної, але й аналітичної інформації, що досить погано піддається 
формалізації, тому для створення математичних тестів доцільно використовувати усі 
перелічені вище види завдань. 

Моделюючі середовища (мікросвіти). До них відносяться засоби, під час роботи 
з якими в розпорядження студента надаються основні елементи і типи функцій для 
самостійного створення моделі певного явища або ситуації. У структурі середовища 
реалізовані засоби опису й оперування з досліджуваними об’єктами, їх 
властивостями, взаємовідношеннями на мові програмного забезпечення [6];  

– програми імітації експерименту – середовища для здійснення експериментів 
або лабораторних робіт, робота яких ґрунтується на використанні комп’ютерних 
імітаційних моделей об’єктів вивчення. Користувачеві надаються засоби здійснення 
специфічних процедур, притаманних діяльності експериментатора, таких як вибір і 
регулювання значень параметрів, вимірювання, побудова на основі даних таблиць, 
графіків, інтерпретація результатів. 

Розробкам інтелектуальних систем оцінювання присвячені дослідження 
Г.М.Шидло, який пропонує використовувати для їх створення апарат нечіткої логіки. 
І.Д.Рудинський у своїй статті про побудову таких систем для напрямку 
спеціальностей економічного профілю віддає приорітет методам визначення 
достовірності знань студентів, а особливо адаптивності. Однак, у цих працях лише 
визначаються в загальних рисах можливі напрями побудови інтелектуальних систем, 
і не вказується, які методи теорії автоматизованого визначення рівня знань та теорії 
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нечітких множин можна використати для розв’язання проблеми. Окрім цього, 
кожний автор зосереджується на вузьких, часткових питаннях цього наукового 
завдання. Відсутнє комплексне бачення проблеми побудови інтелектуальної системи 
автоматизованого контролю знань.  

Усе викладене вище спонукало авторів до розробки інтелектуальної системи 
оцінювання, яка б частково могла усунути перелічені недоліки алгоритму перевірки 
граматики, семантики та прагматики. Практична реалізація викладених методів, 
моделей і методик при організації і проведенні оцінювання знань студентів дозволить 
підвищити наповнюваність процесу контролю знань, а також забезпечить 
об’єктивність і достовірність його результатів. Це дозволяє рахувати підхід, 
запропонований у цій роботі, ефективним засобом підвищення якості освітнього 
процесу. 

_________________________ 
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В статье раскрываются актуальные вопросы теории внедрения и практики 
применения подходов к определению качества подготовки будущих специалистов. 
Рассматриваются ключевые понятия автоматизации оценивания уровня знаний с 
помощью новейших технологий. Отмечается практичность и экономичность 
внедрения в высшей школе данной практики. 

Ключевые слова: качество знаний, автоматизация опросов, информационные 
системы, профессиональная деятельность, творческий подход. 

 
 

Стаття надійшла до редколегії  11.11.2013, 
прийнята до друку 02.12.2013. 



ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50. С. 256-260 
 Visnyk of the Lviv University. Series Economics. 2013. Issue 50. P. 256-260 

© С. Прийма, 2013 

УДК 330.44:[334.012.61-022.51:005.336.1] 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ МЕРЕЖІ У 
ПІДПРИЄМНИЦТВІ  

С. Прийма 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008  м.Львів, проспект Свободи, 18 

У статті наведено вирішення задачі підвищення ефективності 
функціонування малого підприємства через розвиток маркетингової 
мережі із застосуванням методів економіко-математичного 
моделювання.  
Ключові слова: малий бізнес, оптимізаціїя, обсяг збуту, прибуток, 
витрати, збутова організація, календарний план, економіко-
математична модель. 

Досвід розвитку світової економіки свідчить, що одним із найважливіших 
чинників у цьому процесі виступає  малий бізнес, який забезпечує мобільність 
економіки, її гнучкість,  та інноваційний потенціал. 

У економічно розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною 
успішного ринкового господарства. Він є джерелом прогресивних економічних змін, 
що сприяє розвиткові конкуренції, створює мережу доступних робочих  місць, 
інтенсивно розвиває середовище впровадження найновіших наукових розробок, 
тощо. І важливим при цьому є те, що малий бізнес є основою демократизації 
економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної стабільності та 
справедливості в суспільстві. 

Збалансована економічна система не може обійтися без балансу великого та 
малого бізнесу. Підприємництво відіграє провідну роль у зміні структури форм 
власності, оскільки фактично ґрунтується на засадах приватної власності. За умов 
зростання безробіття розвиток малого підприємництва створює багато можливостей 
для працевлаштування населення. 

Малими підприємствами керують власники чи співвласники, їхня  діяльність 
переважно є локальною і не може суттєво впливати на ринкову стабільність. Вони 
створюють оптимальне середовище для реалізації власних інтересів, дають  право на 
вільне використання результатів своєї праці та організацію виробничої діяльності.  

Приватна власність має свої сформовані на протязі століть засади в економічній 
системі, які не можуть бути замінені в демократичних суспільствах. Приватна 
власність дає кожному індивідууму свободу і зміцнює його незалежність, оскільки 
встановлює межі, в яких він може діяти на свій розсуд, без тиску волі інших людей та 
владних структур. Переважно приватні підприємства демонструють вищі показники 
виробничої діяльності, ніж державні.  

Збільшення кількості малих підприємств у світовій економіці зумовлене 
поглибленням спеціалізації та децентралізації виробництва, розширенням ролі 
послуг, зменшенням регулюючої ролі держави у деяких галузях, охороною 
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демократичними суспільствами свободи підприємницької діяльності, розширенням 
ними підтримки малого бізнесу. 

Зростання продуктивності праці протягом останніх десятиліть спричиняє 
скороченню робочих місць  на підприємствах. За останні двадцять років виробіток на 
одного працівника майже подвоївся. Це спричиняє зростання чисельності 
безробітних, але і спричиняє зростанню популярності малої приватної справи, що в 
свою чергу сприяє збільшенню зайнятості населення.  

Малий бізнес відіграє особливу роль у розвитку торгівлі, сфери послуг, 
громадського харчування, виробництва товарів широкого вжитку. Варто зауважити, 
що він сприяє формуванню конкуренції та протистоїть монополістичним тенденціям, 
формує індивідуальний попит, робить  значний внесок у науково-технічний прогрес, 
підготовляє базу для створення нових підприємств у майбутньому, підтримує 
соціальну та політичну стабільність.  

Важливість малих підприємств не вичерпується їх часткою у валовому 
національному продукті. Соціальна роль малого бізнесу полягає у сприянні реалізації 
людського потенціалу особистостей і формуванні середнього класу як основи 
громадянського суспільства. Крім того, малий бізнес є “фільтром”, який відбирає ідеї 
і професіоналів, які підіймаються на вищі суспільні щаблі. 

Мале підприємництво також виступає чинником реформування перехідної 
економіки. Воно відіграє провідну роль у побудові ринкового господарства та 
підвищенні рівня життя населення, сприяє структурній перебудові монополізованої 
економіки, розвитку обслуговуючих галузей, утверджує розвиток приватної 
власності, свободу підприємницької діяльності. 

Невеликий обсяг виробництва лімітує можливості малого підприємства 
розширювати свою діяльність, проводити значні наукові розробки. Вразливість до 
коливань ринкової кон'юнктури призводить до частих розорень та банкрутств 
суб’єктів малого підприємництва і, що дуже важливо, їхні працівники є менш 
соціально захищеними, ніж працівники великих фірм. Через що для реалізації своєї 
економічної і соціальної ролі малі підприємства потребують підтримки з боку 
держави і суспільства, до того ж не у вигляді епізодичних акцій, а в рамках цілісної і 
прозорої системи, спрямованої на полегшення доступу до кредитно-інвестиційних 
ресурсів, страхування інвестицій, зниження податкового тиску, спрощення 
бюрократичних процедур. Специфіка малого бізнесу робить неможливим механічне 
перенесення на цю сферу методів і положень, розроблених для великого 
підприємництва.  

Для будь-якої економічної системи потрібні одночасно великі, середні та малі 
підприємства. Кожна група вирішує різномасштабні економічні завдання. Там, де 
велике виробництво є недоцільним, домінують малі компанії. Здійснення великих 
проектів, які вимагають значних капіталовкладень та залучення великої кількості 
ресурсів, під силу лише великому бізнесу. 

Однією з найважливіших проблем для малого підприємства є узгодження обсягу 
випуску та обсягу збуту продукції. Оскільки попит на продукцію має випадковий 
характер, а потенційні споживачі не є однорідними, то точний аналітичний розв’язок 
задачі вимагає дослідження багатовимірних випадкових процесів, що є реальним 
тільки у найпростіших випадках. Спробуємо найперше оцінити доцільність 
розподілу виробленої підприємством власної продукції між збутовими 
підприємствами, у ролі яких можуть виступати гуртові бази чи торговельні 
організації. В ролі останніх, наприклад в містах, можуть виступати торговельні 
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організації повсякденного відвідування, що реалізують товари щоденного попиту. 
Вони повинні бути розташовані в точках, що максимально наближені до споживачів і 
повинні бути невеликі за розмірами та обсягами реалізації товару. Також варто 
враховувати торговельні організації періодичного обслуговування споживачів, що 
розташовані на значно більшій відстані від них. Очевидно, що вони є значно 
крупнішими за підприємства першої групи.   

Особливий інтерес, з точки зору вибору місця розташування торговельних 
організацій, чи вибору серед таких організацій збутових партнерів, представляють 
якраз торговельні організації першої групи. 

Сформулюємо задачу оптимізації розміщення і визначення обсягів збуту 
виготовлених малим підприємством товарів через мережу існуючих (а також тих, що 
доцільно вводити в експлуатацію) торговельних організацій.  

Для моделювання даної задачі припустимо, що відомі: схема мережі 
торговельних організацій; виробничі можливості підприємства-виробника товарів та 
економічні характеристики  його взаємодії із збутовими об’єктом; плановий період 
розподілений на певне число календарних періодів (місяць, тиждень, день). 

Позначимо: jktQ  - можливість реалізації k -го виду товару у j -го об’єкта в період t

; ijktp - прибуток від реалізації одиниці товару k -го виду з i -ї партії на j -му 

збутовому об’єкті в період t ;  jtd - відстань доставки товару до j -го об’єкта, км.; 

ijkta  - наявність  k -го виду товару в i -й партії, призначеній для реалізації на j -му 

об’єкті в період t ; itR - розмір i -ї партії  в період t ; Cij - витрати на поставку однієї 

i -ї партії до j -го об’єкта без урахування одноразових витрат, грн.; jβ  - витрати на 

перевезення однієї i -ї партії на відстань 1 км, грн.; ijα - витрати на формування 

однієї i -ї партії, призначеної для реалізації на j -му об’єкті,  грн.; 
)1(

ijktt  - час доставки 

i -ї партії на j -й об’єкт, год; 
)2(

ijktt - тривалість формування однієї i -ї партії, год.; 
)1(

ijktx  

- кількість товару k -го виду, який реалізується через i -у партію на j -му об’єкті в 

період t ; ijktijkt qq 21 , - можливі нижня і верхня межі технологічного обмеження на 

кількість певного виду товару в одній партії. Критерієм оптимізації служать сумарні 
приведені витрати на реалізацію вироблених товарів. В наших позначеннях це 

означає, що потрібно визначити величини ijktx , які максимізують сумарний прибуток 

виробника товарів: 
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При цьому: 
1) виготовлені товари повинні бути реалізовані у визначений строк і в межах 

визначених угодами : 
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2) потреба часу на формування і доставку однієї i -ї партії не повинна 
перевищувати наявного фонду робочого часу у кожному з періодів: 
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3) можливі технологічні обмеження на кількість певного виду товару в одній 
партії :  
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4) у приведені витрати включають одноразові витрати, які мають місце при 
доставці партії товару на об’єкт збуту: 
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5) умова невід’ємності змінних: 

 0≥ijktx         (6) 

Математичні вирази (1)-(6) утворюють економіко-математичну модель, з 
допомогою якої можна розрахувати оптимальний календарний план з доставки 
партій товару до збутової організації. 

Шукані величини визначають суть календарного плану, узгоджують у часі всі 
роботи з доставки партій товарів. 

Розв’язання задачі (1)-(6) у двоіндексній постановці в загальному вигляді 

полягає в тому, щоб визначити обсяги товарів ijx , які мають бути  доставлені до 

збутової організації, забезпечуючи при цьому максимальний сумарний прибуток. 
Модель цієї задачі в даному випадку може мати такий вигляд. 
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Цілочислову задачу (7)-(10) можна розв’язати за допомогою загальних методів 
цілочислового програмування, але при зведенні цієї задачі до загальної задачі 
лінійного програмування значно збільшується її розмірність. Через це ефективніше 
використати для її розв’язування наближений метод, описаний в [1]. 
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Using the methods of economic-mathematical modeling this article suggests the 
solution of the small business efficiency improvement problem through the marketing 
network development. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СЕТИ В 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  

С. Прийма  

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
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В статье приведены решения задачи повышения эффективности 
функционирования малого предприятия через развитие маркетинговой сети с 
применением методов экономико-математического моделирования.  

Ключевые слова: малый бизнес, оптимизация, объем сбыта, прибыль, расходы, 
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МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 
ДОПОМОГОЮ БАГАТОФАКТОРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО 

АНАЛІЗУ 

О. Проскурович, С. Бабій 

Хмельницький національний університет 
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,3  

Розглянуто теоретичні засади моделювання фінансового стану 
підприємства. Наведено результати кореляційно-регресійного аналізу 
для побудови економіко-математичної моделі фінансового стану.  
Ключові слова: фінансовий стан, економетричні моделі, кореляційно-
регресійний аналіз, результативна ознака, факторна величина, 
мультиколінеарність. 

У сучасній економіці зростає залежність підприємств від інфляційних процесів, 
надійності стейкхолдерів, складних організаційно-правових умов функціонування. 
Це зумовлює особливу увагу до оцінки фінансового стану підприємства як основної 
складової його конкурентоспроможності. Комплексне дослідження всіх аспектів 
фінансової діяльності дозволяє підвищити ефективність управління господарюючими 
суб’єктами та зменшити негативний вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.  

Враховуючи різноманіття фінансових процесів, множину показників, що 
характеризують фінансовий стан, різницю в рівні їх граничних оцінок, необхідним є 
застосування відповідних економіко-математичних методів та моделей, що 
дозволяють розв’язати задачу його оцінки з мінімальними витратами.  

Теоретичним основам управління фінансово-господарською діяльністю 
підприємства і різним аспектам моделювання комплексної оцінки фінансового стану 
присвятили свої роботи вітчизняні й закордонні вчені: М.Н. Крейніна, І.В. 
Зятковський, Т.С. Клебанова, А.М. Поддерьогін, М.О. Кизим, В.П. Любушин, Г.В. 
Савицька, Т. Скоун, І.А. Бланк, В.М. Гриньова, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллін, В.В. 
Ковальов, В.А. Забродський, О.В. Раєвнєва, В.Г. Артеменко, Б. Колас та ін. [1].  

Однак ряд питань, пов’язаних з формуванням моделей комплексної оцінки 
фінансового стану, що дозволяють врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього 
середовища на функціонування підприємства і розробити комплекс оптимальних 
рішень з поліпшення фінансового стану не знайшли належного відображення в 
наукових працях. 

Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємства – один з 
напрямків економіко-математичних методів аналізу, що полягає в дотриманні 
технології прагматичної побудови економіко-математичних моделей, які комплексно 
описують концепцію розвитку та функціонування фінансової підсистеми 
підприємства та дозволяють досліднику вибудувати найадекватнішу інтерпретацію 
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результатів моделювання фінансового стану та фінансових результатів 
підприємства[2]. 

Під комплексною оцінкою фінансового стану підприємства розуміється 
процедура втілення комплексу заходів, що включають аналіз найважливіших 
параметрів фінансово-господарської діяльності із застосуванням сучасних методів 
фінансового аналізу для забезпечення інформаційної бази прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень, спрямованих на створення умов для усталеного розвитку 
підприємства [3].  

Аналіз методів і моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства 
доводить, що не існує загальноприйнятого підходу до виміру його рівня. Це 
зумовило необхідність його подальшого вдосконалення з метою розробки 
оптимальних заходів щодо підвищення рівня фінансового стану підприємств. 

Для вдосконалення методичного забезпечення комплексної оцінки фінансового 
стану підприємства пропонується застосовувати багатофакторний кореляційно-
регресійний аналіз. Для проведення комплексної оцінки фінансового стану 
підприємства, що функціонує в умовах невизначеності зовнішнього середовища слід 
розробити систему комплексних оцінок, яка складається із моделей узагальнюючих 
показників, інтегральних показників, що дозволяють оцінити окремий напрямок 
фінансово-господарської діяльності, і комплексного показника, для визначення рівню 
фінансового стану, з урахуванням стохастичного впливу екзогенних факторів.  

Вивчаючи економічний процес або окреме явище, доводиться спостерігати 
прояв різнобічного впливу на результуючий показник різних факторів, які 
переплітаються між собою, діють спільно й перебувають у так званому 
кореляційному взаємозв'язку й залежності. Спостерігаючи статистичний зв'язок між 
ознаками, можна приблизно представити значення результативної ознаки у вигляді 
деякої функції (залежності), від величини одного або декількох факторних ознак, 
прагнучи при цьому, щоб дані, які досліджуються, якнайближче відтворювалися цією 
функцією. Функція, що відображає статистичний зв'язок між ознаками, називається 
рівнянням регресії. 

Комплексну оцінку фінансового стану промислового підприємства проведемо за 
показником - ефективність фінансової діяльності[5]: 

КОКЛКПКАФС ⋅+⋅+⋅+⋅= 15,036,02,029,0 ,                     (1) 

де ФС – ефективність фінансового стану; 
КА – відносний показник автономії; 
КП – відносний показник платоспроможності; 
КЛ – відносний показник ліквідності; 
КО – відносний показник обіговості обігових коштів. 
Визначивши ці показники побудуємо багатофакторну модель їх впливу на 

ефективність фінансової діяльності промислового підприємства (таблиця 1).  
На базі отриманого рівня фінансового стану, що описується множиною вихідних 

параметрів для підвищення точності оцінювання було визначено ваги фінансових 
параметрів із використанням різних експертних методів. Для коректного 
моделювання оцінки фінансового стану за багатофакторним кореляційно-
регресійним методом використано спостереження за період з 2000 року по 2012 рік. 
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Таблиця 1. 
Динаміка показників фінансового стану підприємства 

Рік 

Відносний показник:  Ефективність 
фінансової 
діяльності 

підприємства 
автономії платоспроможності ліквідності 

обіговості 
обігових 
засобів 

x1 x2 x3 х4 У 
2000 0,22586 0,11589 0,10508 1,15958 0,30044 
2001 0,14735 0,26826 0,26052 1,27743 0,38178 
2002 0,15302 0,28873 0,27998 1,21849 0,38569 
2003 0,36889 0,21022 0,19788 1,17515 0,39653 
2004 0,34144 0,23398 0,22368 1,78037 0,49339 
2005 0,35148 0,21527 0,22621 1,78570 0,49427 
2006 0,35969 0,22154 0,22634 1,76959 0,49554 
2007 0,36598 0,22660 0,23658 1,76598 0,50152 
2008 0,36256 0,22416 0,24595 1,75459 0,50171 
2009 0,36426 0,22548 0,25684 1,76596 0,50809 
2010 0,33665 0,28586 0,25570 1,77965 0,51380 
2011 0,37587 0,27685 0,27587 1,76123 0,52787 
2012 0,39595 0,28570 0,26159 1,79895 0,53598 

 
Для вимірювання сили взаємозв’язку між обраними факторними величинами та 

результативним показником використано кореляційну матрицю (таблиця 2). 
Таблиця 2. 

Кореляційна матриця 
  Y x1 x2 x3 x4 

Y 1         
x1 0,77170882 1       
x2 0,50852838 -0,0021663 1     
x3 0,61350544 0,08182241 0,92922472 1   
x4 0,94853635 0,73460543 0,30458231 0,428295006 1 

 
Розрахунок кореляційної матриці дає змогу зробити висновок про значну 

залежність між результативним показником (Y) та усіма факторними величинами. 
Разом з тим, між коефіцієнтом платоспроможності (х2) та коефіцієнтом ліквідності 
(х3) виявлено мультиколінеарність, оскільки коефіцієнт кореляції між ними 
становить 0,9292> 0,7, що згідно шкали Чеддока характеризує сильний та дуже 
сильний зв’язок між даними факторними величинами [4]. 

Перевірка на наявність мультиколінеарності обумовлює необхідність 
виключення деяких факторів з економіко-математичної моделі. За нашими даними, 
це означає що мультиколінеарні фактори х2 та х3 разом у модель не доречно 
включати.  

Результати обчислень основних характеристик побудованих моделей наведено у 
таблиці 3. 
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Таблиця 3. 
Загальний вигляд побудованих моделей та їх основні характеристики 

№ 
п/п 

Вид функції 

Коефіці-
єнт де 
термі-

нації R2 

Стандар
тна 

помилка 
Е 

F- 
критерій 
Фішера 

1 у= -0,0027+0,274х1+0,498х2+0,167x4 0,9945 0,0062 537,53 

2 у=0,00598+0,29051х1+0,5633х3+0,14593х4 0,9979 0,0039 1424,07 

3 у=0,0672+0,1389х1+0,2206х4 0,9119 0,0237 51,76 

4 у=0,0034+0,3746х2+0,2328х4 0,9529 0,0173 101,12 

5 у=0,0113+0,4076х3+0,2235х4 0,9523 0,0174 99,87 

 
Усі запропоновані моделі мають досить високе значення коефіцієнта 

детермінації, що вказує на щільність зв’язку між результативним показником і 
відібраними факторами. За співвідношенням: високе значення коефіцієнт 
детермінації, менше значення стандартної помилки та вище значення критерію 
Фішера найкращою кореляційно-регресійної моделлю можна вважати трьох 
факторну модель (2), у якої R² = 0,9979, тобто залежність комплексного показника 
фінансового стану на 99,79% обумовлена обраними факторними 
величинами:відносним показником автономії (х1), ліквідності (х3) та обіговості 
обігових коштів(х4). Решта обумовлені іншими факторами, що впливають на 
фінансовий стан, але не є включеними в модель регресії.  

На рисунку 1 показано реальні та змодельовані значення ефективності 
фінансової діяльності промислового підприємства. За даними рисунку видно, що 
фактичні та розрахункові дані комплексного показника фінансового стану майже 
збігаються за усіма побудованими моделями  та протягом 2004-2012р.р. 
спостерігається стабілізація ефективності фінансової діяльності підприємства. 

 
Рис. 1 - Реальні та змодельовані значення фінансового стану 
 
Висновок: Таким чином, фінансовий стан підприємства – це комплексне 

поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів. 
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Наведена вище розрахункова процедура множинного кореляційно-регресійного 
аналізу моделювання фінансового стану надає змогу оцінити вплив кожного із 
чинників на результативну ознаку і спрогнозувати поведінку об’єкта на майбутнє. 

_________________________ 
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Theoretical principles of design of the financial state of enterprise are considered. 
Results are resulted cross-correlation regressive to the analysis for a construction 
ekonomiko-mathematical models of the financial state.  

Keywords: financial state, ekonometrichni models, cross-correlation regressive 
analysis, effective sign, factor size, mul'tikolinearnist'. 

 



О. Проскурович, С. Бабій 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 266

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-
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29016, г. Хмельницкий, ул. Институтская, 11 

Рассмотрены теоретические принципы моделирования финансового состояния 
предприятия. Приведены результаты корреляционно-регрессионного анализа для 
построения экономико-математической модели финансового состояния.   

Ключевые слова: финансовое состояние, модели эконометрии, корреляционно-
регрессионный анализ, результативный показатель, факторная величина, 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

О. Проскурович, А. Басс 

Хмельницький національний університет 
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,11  

Проаналізовано показники економічної ефективності підприємства. 
Побудовано множинну регресійну модель взаємозв’язку показників, що 
може бути використана в управлінні їх діяльністю. 
Ключові слова: ефективність, факторна регресійна модель, 
рентабельність, продуктивність праці. 

 
Однією з найбільш актуальних проблем розвитку сучасних підприємств є 

визначення шляхів підвищення їх ефективності. Перспективними дослідженнями у 
цьому напрямі є визначення та аналіз факторів, що впливають на цей показник. Для 
досягнення цієї мети можна використати сучасний апарат економіко-математичного 
моделювання, у тому числі регресійного аналізу. 

Вагомий внесок у дослідження проблеми підвищення ефективності діяльності 
підприємств зробили праці таких провідних вітчизняних учених, як В. Андрійчук [1], 
Г. Черевко, П. Пуцентейло [8], В. Лукаш, В. Курган [5], Г. Тарасенко. Можливості 
застосування апарату регресійного аналізу для дослідження взаємозв’язків між 
економічними показниками розглянуті у працях І. Охріменко [9], О. Бужина [2], Т. 
Голубєва [3], Я. Ларіна [6], О. Мальцева [7], О. Демченко. Незважаючи на достатню 
кількість публікацій, питання оцінювання ефективності діяльності сучасного 
вітчизняного підприємства досліджені недостатньо. Крім того, недостатнім є рівень 
застосування апарату економіко-математичного моделювання при визначенні 
перспективних напрямів підвищення ефективності підприємств на мікрорівні, що 
зумовлює актуальність цього дослідження. 

Для дослідження впливу окремих факторів на ефективність діяльності 
використаємо лінійну множинну регресію. Як показник економічної ефективності 
функціонування використаємо рівень рентабельності підприємства. Виконаємо 
дослідження впливу на цей показник таких факторів, як величина валової продукції, 
продуктивності праці, вартості основних засобів, коефіцієнту зносу, машино- та 
фондовіддачі, фондоозброєності та витрат на гривню реалізованої продукції.  

Регресійна модель описує об’єктивно існуючі між явищами кореляційні зв’язки. 
За своїм характером кореляційні зв’язки надзвичайно складні та різноманітні. В 
одних випадках результат у зі зміною фактора хі зростає чи зменшується рівномірно, 
в інших – нерівномірно. Іноді зростання може змінитися зменшенням, і навпаки. 
Простежити всі ці взаємозв’язки і встановити точний функціональний вид практично 
неможливо. А тому, при виборі типу функції йдеться лише про апроксимацію 
відносно простими функціями незрівнянно більш складних за своєю природою 
взаємозв’язків. На практиці перевагу віддають лінійним моделям. 



О. Проскурович, А. Басс 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 268

Такий підхід, безперечно, містить у собі певну умовність, оскільки передбачає 
однаковий характер зв’язку з усіма факторами. Проте, використання надто складних 
функцій неминуче призводить до збільшення кількості параметрів, а отже, зменшує 
точність вимірювання та ускладнює інтерпретацію результатів. При обґрунтуванні 
типу функції слід враховувати й той факт, що межі варіації корельованих ознак у 
конкретних умовах простору і часу, у конкретній сукупності значно вужчі за їх 
можливі значення, і в цих межах варіації навіть лінійна функція може задовільно 
апроксимувати зв’язок. 

Перспективним підходом слід визнати виявлення незалежних узагальнених 
факторних показників методами багатовимірного статистичного аналізу на основі 
статистичних рівнянь залежностей [12]. 

Аналіз системи факторів, що чинять прямий вплив на рівень рентабельності, 
дозволив зробити попередній відбір, на нашу думку, найголовніших семи, які обрано 
статистичними даними, що є вихідними параметрами побудови майбутньої моделі 
(таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Вихідні дані для розрахунку параметрів регресійної моделі оцінювання 

економічної ефективності підприємства 

Рік 

Рівень 
рента-
бель-

ності, % 

Про-
дуктив-

ність 
праці, 
грн. 

Вар-
тість 

основ-
них 

засобів, 
тис. 
грн. 

Коефіц
ієнт 

зносу 

Маши-
новід-
дача 

Фондо-
віддача 

Фондо-
озброє-

ність 

Витрати 
на 

реалізова
ної 

продукції
, коп. 

Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
2000 12,5 17,7 4634 0,3186 2,25 1,84 1434 97 
2001 12,8 40,9 3161 0,3769 2,31 1,86 1346 94 
2002 13 47,9 3335 0,3672 2,34 1,88 1234 95 
2003 14,4 39 3575 0,3575 2,50 1,89 1334 96 
2004 15,1 60 4344 0,3818 2,50 1,91 1467 98 
2005 15,8 56,1 4695 0,3611 2,44 1,92 1546 94 
2006 16,6 55,4 4367 0,3421 2,46 1,92 1478 97 
2007 17,3 58,6 4927 0,3452 2,50 2,13 1421 98 
2008 17,9 57,4 4895 0,3483 2,55 2,54 1510 97 
2009 18,1 59,6 4625 0,3514 2,47 2,84 1576 94 
2010 18,7 60,7 4679 0,3545 2,42 3,15 1674 93 
2011 18,9 56,3 4751 0,3576 2,50 3,46 1689 91 
2012 19,3 58,9 4783 0,3607 2,49 3,76 1705 89 

 
Нехай зв’язок між пояснювальними змінними не функціональний, проте 

статистично істотний. Тоді, попри те, що оцінити параметри методом найменших 
квадратів теоретично можливо, знайдена оцінка може призвести до таких 
помилкових значень параметрів, що сама модель стане беззмістовною. 

Результати розрахунку коефіцієнтів цієї множинної регресійної моделі, 
виконаного у MS Exсel згідно з вищенаведеним алгоритмом, відображено в таблиці 
2.  
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Таблиця 2. 
Результати розрахунку коефіцієнтів та основних характеристик множинної 

регресійної моделі 

№ 
з/
п 

Вид функції 

Коефіці-
єнт 

детермі
нації R2 

Стан-
дартна 
помил
ка Е 

Значен-
ня F-

крите-
рію 

Фішера 

1 у=-10,87+0,05x1+0,001x2+5,98x4+1,57x5+0,001x6 0,962 0,618 35,801 

2 у=2,36+0,08x1+0,001x2+1,68x5 0,945 0,660 51,375 
3 y=-22,2+0,04x1+8,48x4+0,01x6 0,914 0,826 31,720 
4 y=1,65+0,11x1+0,002x2 0,799 1,196 19,88 

 
Серед п’яти представлених моделей, які є адекватними як за критерієм Фішера 

так і за високим значенням коефіцієнта детермінації найкращою моделлю можна 
вважати п’яти-факторну модель (R2 = 0,962). Фактичні та розрахункові значення 
рівня рентабельності промислового підприємства подано на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Динаміка фактичних і розрахункових значень рівня рентабельності 

підприємства 
 
Висновки: Підсумовуючи результати дослідження, слід відзначити, що 

побудовані моделі можуть бути використані для оцінювання впливу зазначених вище 
факторів на рентабельність на рівні підприємства. Залежно від величини впливу, що 
характеризується абсолютними величинами коефіцієнтів моделі, доцільно визначати 
основні пріоритети при розробці виробничих програм забезпечення ефективності 
діяльності. Подальшого вивчення потребує оцінка взаємозалежності змінних 
економіко-математичної моделі дослідження ефективності діяльності, побудованої на 
основі лінійної регресії. 

_________________________ 
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SIMULATION  SYSTEM GENERAL INDICATORS EFFECTIVENESS OF THE 
COMPANY  

O. Proskurovich, А. Bass 

Khmelnitsky National University 
29016, Khmelnitsky, Instytutska 11 

The indexes of economic efficiency of agricultural enterprises been analyzed. The 
multiple regressive model of intercommunication of indexes, which can be used in the 
management has been designed. 

Key words: efficiency, factor regressive model, profitability, labour productivity 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

О. Проскурович, А. Басс 
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29016, г. Хмельницкий, ул.Институтская, 11 

Проанализированы показатели экономической эффективности предприятия. 
Построен множественную регрессионную модель взаимосвязи показателей, которая 
может быть использована в управлении их деятельностью. 

Ключевые слова: эффективность, факторная регрессионная модель, 
рентабельность, производительность труда. 
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УДК 338.32.053.4 

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ, 
ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОЛІПШЕННЯМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРАЦІ 

О. Проскурович, В. Рудик 

Хмельницький національний університет 
29016, м.Хмельницький, вул.Інститутська,11 

На основі використання прийомів багатофакторного кореляційно-
регресійного аналізу отримано модель впливу показників ефективності 
використання засобів праці на випуск продукції. 
Ключові слова: засоби праці, випуск продукції, економетричні моделі, 
фактори впливу, кореляційно-регресійний аналіз. 

Для будь-якого підприємства актуальним є питання збільшення випуску 
продукції з метою отримання максимального прибутку. Одним зі шляхів 
нарощування виробничих потужностей на промисловому підприємстві є покращення 
ефективності використання засобів праці.  

В науковій практиці розроблено досить багато різноманітних моделей оцінки 
стану ефективності використання основних фондів, проте більшість з них є 
вузькоспеціалізованими. В той же час мало уваги приділено розробкам більш 
універсальних моделей.Економетричні моделідозволяють розрахувати можливі 
шляхи вирішення цього завдання з мінімальними витратами. 

Моделювання різноманітних залежностей, що виникають в ході оцінки 
ефективності використання засобів праці, є предметом дослідження багатьох 
науковців: С.О. Іщука, І.І. Клішина, О.О. Коробєйнікової, Т.Г. Курової, А.П. 
Рилькова, А.М. Тринова, О.А. Шумейко та ін. В їх працях увага в основному 
приділена питанням моделювання окремих аспектів ефективності використання 
основних фондів, розробленим на основі вузькоспеціалізованих умов (галузеві, 
виробничі, технологічні). Крім того, багато уваги сконцентровано на окремих 
узагальнюючих показниках ефективності, які носять універсальний характер. 

Проте, мало хто з науковців приділяє увагу розробці формалізованоговираження 
загальноекономічного стану промислового підприємства з урахуванням ефективності 
використаннязасобів праці на основі багатофакторного підходу. Саме це і обумовило 
важливість та необхідність нашого дослідження. 

Обираючи методи економіко-математичного моделювання впливу ефективності 
використаннязасобів праці на кінцеві результати господарської діяльності 
промислового підприємства в конкретний період його функціонування і розвитку 
застосуємо багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. На основі 
багатофакторних залежностей виводяться математичні моделі з кількома змінними 
показниками. Залежність результативного показника від впливу окремих факторів 
дозволяє комплексно аналізувати господарські ситуації та приймати управлінські 
рішення залежно від результату такого аналізу. 



О. Проскурович, В. Рудик 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 272

Досліджуючи багатофакторні моделі на рівні галузі,для більш кращого 
використання засобів праціна підприємствах, переважно застосовують 
вузькоспеціалізовані моделі, адаптовані під конкретні виробничі умови[1]. На 
сьогодні не існує комплексної моделі оцінки впливу ефективності використання 
засобів праці на виробничу програму, яка б дозволяла підприємству збільшити 
випуск продукції. Для вирішення цієї задачі більш доцільно розробити 
економетричну модель та здійснити прогнозуваннявипуску продукції через 
показники ефективності використання засобів праці.  

На практиці, як правило, доводиться мати справу з моделюванням виробничих 
процесів двох видів і, відповідно, з двома основними напрямками досліджень: 
складання систем структурних рівнянь і виявлення незалежних узагальнених 
факторних показників[2]. Система факторних показників, що застосовуються в 
економічних дослідженнях (таблиця 1), має в загальному випадку ієрархічну 
структуру, тобто факторні показники пов'язані між собою певними причинно-
наслідковими залежностями.  

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз факторів ефективності використання основних фондів, що 

використовуються різними авторами[1] 

Автори 

Фактори 

ви
ру

чк
а 

ві
д 

ре
ал

із
ац

ії
 

чи
ст

ий
 п

ри
бу

то
к 

со
бі

ва
рт

іс
ть

 
ам

ор
ти

за
ці

я 
се

ре
дн

ьо
рі

чн
а 

ва
рт

іс
ть

 о
сн

ов
ни

х 
ф

он
ді

в 
ве

ли
чи

на
 ін

ве
ст

иц
ій

 
ф

он
до

ві
дд

ач
а 

ін
де

кс
 з

ро
ст

ан
ня

 д
од

ан
ої

 в
ар

то
ст

і 
ве

ли
чи

на
 р

еі
нв

ес
то

ва
но

го
 ч

ис
то

го
 п

ри
бу

тк
у 

ча
ст

ка
 в

ит
ра

т 
на

 о
пл

ат
у 

пр
ац

і в
 д

од
ан

ій
 в

ар
то

ст
і 

ко
еф

іц
іє

нт
 п

ро
ду

кт
ив

но
ст

і о
бл

ад
на

нн
я 

ча
ст

ка
 п

ит
ом

их
 к

ап
іт

ал
ов

кл
ад

ен
ь 

ви
тр

ат
и 

на
 у

тр
им

ан
ня

 о
сн

ов
ни

х 
ф

он
ді

в 
ко

еф
іц

іє
нт

 о
но

вл
ен

ня
 

ко
еф

іц
іє

нт
 в

иб
ут

тя
 

ко
еф

іц
іє

нт
 з

но
су

 
ко

еф
іц

іє
нт

 п
ри

да
тн

ос
ті

 
ро

зм
ір

 п
од

ат
ко

ви
х 

пл
ат

еж
ів

 
ро

зм
ір

 в
ід

со
тк

ів
 з

а 
кр

ед
ит

 
те

рм
ін

 к
ор

ис
но

го
 в

ик
ор

ис
та

нн
я 

ве
ли

чи
на

 п
ро

ст
ої

в 
об

ла
дн

ан
ня

 
пе

рі
од

 о
ку

пн
ос

ті
 к

ап
іт

ал
ьн

их
 в

кл
ад

ен
ь 

ок
ре

м
і в

ид
и 

еф
ек

ти
вн

ос
ті

 д
ія

ль
но

ст
і п

ід
пр

иє
м

ст
ва

 
пе

ре
оц

ін
ка

 о
сн

ов
ни

х 
ф

он
ді

в 
пи

то
м

а 
ва

га
 о

сн
ов

ни
х 

ф
он

ді
в 

Іщук С.О.   +  + +  + + + +                
Шумейко О.А.    +   +     + + +             
Тринов А.М. +    +  +       + + + +         
Рильков А.П. + + +      +   +      + +       
Леонов А.М.             +       + +     
Коробейнікова 
О.О. 

 +  +     +           +  +    

Лещук В.П., 
Колодійчук 
Н.О.  

+      +    +         +      

Клішин І.І.      + + +    +            +   
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Шеїн Д.А.     +   +  +       +        + + 
 

Структурне рівняння відображають систему причинно-наслідкових зв'язків у 
середині факторної системи. Отже, для моделювання процесів досить ефективним є 
використання класичних методів багатофакторних кореляційно-регресійних 
залежностей [3]. Складання системи структурних рівнянь є безсумнівним внеском у 
вирішення проблеми обґрунтованого розмежування простору альтернатив і дозволяє 
істотно підвищити якість розроблених варіантів рішення.  

Але необхідно відзначити і деякі недоліки цього підходу. Кореляційно-
регресійний аналіз базується на ряді передумов ймовірнісного характеру[4]. 
Приступаючи до вивчення, дослідник висуває визначену гіпотезу про існування, 
характер і формі зв'язку і на кінцевому етапі дослідження може лише з певним рівнем 
імовірності прийняти її або відкинути. 

Перспективним підходом слід визнати виявлення незалежних узагальнених 
факторних показників і методами багатовимірного статистичного аналізуна основі 
статистичних рівнянь залежностей [5]. 

Аналіз системи факторів, що чинять прямий вплив на обсяг товарної продукції 
через ефективність використання засобів праці, дозволив зробити попередній відбір, 
на нашу думку, найголовніших семи, які обрано для побудови майбутньої моделі 
(таблиця 2). 

Таблиця 2. 
Вихідні дані для побудови моделі впливу на випуск продукції показників 

ефективності використання засобів праці 

Роки  

Випуск 
продук

ції 

Питома 
вага 

АЧОФ  

Коефіці
єнт 

зносу 

Фондо-
віддача 

Маши
но-

відда-
ча 

Фондо-
озброє-

ність 

Рента-
бель-
ність 

фондів 

Коефі-
цієнт 

придат-
ності 

Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
2000 236981 53,00 0,3008 1,999 2,522 1387,41 1,0780 0,7450 
2001 286487 49,00 0,3009 1,998 2,591 1308,32 0,5901 0,6954 
2002 291167 54,00 0,3009 1,997 2,468 1314,48 0,7678 0,6698 
2003 306697 56,00 0,301 1,999 2,496 1263,81 0,5018 0,6282 
2004 316971 58,00 0,3009 1,998 2,498 1227,34 0,3467 0,5906 
2005 311558 61,00 0,3011 1,998 2,501 1190,88 0,1916 0,5530 
2006 321159 62,07 0,3011 2,001 2,455 1154,41 0,0365 0,5154 
2007 321245 64,04 0,3012 1,999 2,451 1117,95 0,1138 0,4778 
2008 332568 66,01 0,3164 2,213 2,658 1081,48 0,2738 0,4402 
2009 345687 67,98 0,355 2,254 2,813 1045,02 0,4288 0,4026 
2010 357539 69,95 0,3606 2,211 2,786 1008,55 0,5839 0,3650 
2011 395688 71,92 0,3702 2,664 3,138 1125,13 0,7393 0,3274 
2012 413839 73,90 0,3954 3,104 2,919 1212,34 0,8936 0,2898 

 
При побудові кореляційної залежності між показниками (таблиця 3), можна 

помітити, суттєвий вплив на обсяг товарної продукції відібраних факторів: питомої 
ваги активної частини основних фондів (ryx1=0,9036); коефіцієнту зносу (ryx2=0,8640); 
фондовіддачі (ryx3=0,8437); машино віддачі (ryx4=0,7897); обернений вплив 
коефіцієнта придатності (ryx7=0,99643). Разом з тим, між питомою вагою активної 
частини основних фондів та коефіцієнтом придатностівиявлено досить тісний 
обернений зв'язок (-0,9841), між коефіцієнтом зносу та фондовіддачею (0,9119) і 
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машиновіддачею (0,9106) також помітна сильна залежність, що вказує на наявність 
мультиколінеарності між цими факторами. Вона негативно впливає на кількісні 
характеристики економетричної моделі або робить її побудову взагалі неможливою 
[6]. Тому, необхідно вилучити перетин цих факторів із моделі. 

Таблиця 3. 
Кореляційна матриця залежності між показниками 

 
Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

Y 1 
       

x1 0,9036 1 
      

x2 0,8640 0,8375 1 
     

x3 0,8437 0,7542 0,9119 1 
    

x4 0,7897 0,7372 0,9106 0,8342 1 
   

x5 -0,6385 -0,7777 -0,4806 -0,2451 -0,4343 1 
  

x6 -0,0200 -0,0697 0,3934 0,4246 0,4090 0,4964 1 
 

x7 -0,9463 -0,9841 -0,8484 -0,7639 -0,7601 0,8019 0,1102 1 
 

Нехай зв’язок між пояснювальними змінними не функціональний, проте 
статистично істотний. Тоді, попри те, що оцінити параметри методом найменших 
квадратів теоретично можливо, знайдена оцінка може призвести до таких 
помилкових значень параметрів, що сама модель стане беззмістовною. 

Результати обчислень основних характеристик побудованих моделейзміни 
обсягу товарної продукціїнаведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 
Основні характеристики побудованих моделей 

№ 
з/п 

Вид функції 

Коефіці-
єнт 

детерміна
ції R2 

Станда
ртна 

помил-
ка Е 

Значення F-критерію 
Фішера 

Розрахун
кове 

Таблич
не 

1 
у=868701,2-5325,13х1-
168764х2+51561,52х3-1008,22х4-
519492х7 

0,9581 
12334,6

2 
32,00 4,39 

2 у=486590,5х1+486590,5х2-52822,6 0,8550 
19192,1

8 
29,49 

4,26 
3 у=353667,4-239206х7+295478,7х2 0,9088 

15217,6
5 

49,85 

4 у=356524,5-227680х7+39678,79х3 0,9306 
13279,7

8 
67,03 

5 у=364562,4-257530х7+35682,79х4 0,9072 
15350,6

7 
48,91 

 
Серед п’яти представлених моделей, які є адекватними як за критерієм Фішера 

так і за високим значенням коефіцієнта детермінації найкращою моделлю можна 
вважати п’яти-факторну модель (R2 = 0,9581). За усіма моделями є доречним 
здійснення прогнозування на найближчу перспективу. Фактичні та розрахункові 
значення обсягу товарної продукції промислового підприємства подано на рисунку 
1.За даними рисунка 1 видно, що фактичні та розрахункові дані результативного 
показника за усіма моделями збігаються. Отже, якщо у наступному періоді відібрані 
п’ять показників зменшаться на п’ять відсотків, обсяг товарної продукції все ж буде 
зростати. 
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Рис.1. Динаміка фактичних, розрахункових і прогнозних значень обсягу товарної 

продукції промислового підприємства 
 
Наведена методика розрахунку застосування рівняння багатофакторних 

залежностей може бути використана при заданих значеннях для обчислення 
прогнозних значень результативної ознаки.  

Область подальших досліджень з проблем аналізу та моделювання стосується: 
поглиблення понять кожного виду аналізу; розробки чіткої класифікації завдань 
економічного аналізу з визначенням набору тих методів аналітичних досліджень, за 
допомогою яких вони вирішуються; реальних процесів формування основних 
показників діяльності та економетричних моделей їх опису. У цьому зв'язку 
перспективними є використання багатовимірних статистичних методів, зокрема, 
статистичних рівнянь залежностей, факторного і кластерного аналізу. 

Висновки:Таким чином, в ході моделювання ефективності використання засобів 
праці для збільшення випуску продукції побудовано п’ять моделей, які дозволяють 
здійснювати як оптимістичні так і песимістичні прогнози їх значень із заданою 
надійністю прогнозу. Останнє дає можливість більш досконало провести аналіз 
випуску продукції із більш ефективним використанням випуску продукції, а також 
здійснювати вдосконалення цього використання 

_________________________ 
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ECONOMETRIC MODELING OUTPUT RELATED TO THE IMPROVEM ENT 
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On the basis of the use of receptions multivariable cross-correlation regressive the 
model of influence of indexes of efficiency of the use of facilities of labor is got an analysis 
on the issue of products. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
СВЯЗАНОЕ С УЛУДШЕНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ТРУДА 

О. Проскурович, В.Рудык 

Хмельницкий национальный университет 
29016, г.Хмельницкий, ул.Институтская, 3 

На основе использования приемов многофакторного корреляционно-
регрессионного анализу получена модель влияния показателей эффективности 
использования средств труда на выпуск продукции. 

Ключевые слова: средства труда, выпуск продукции, эконометрические модели, 
факторы влияния, корреляционно-регрессионный анализ. 
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УДК 338.784 (658.5) 

МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВИ  МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

ДЕРЖАВИ 

Р. Рогатинський, Н. Гарматій, І. Химич 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 

У даній статті розглянуто сутність поняття конкурентоспромож-
ність економіки держави, а також структуру її основних елементів. 
Досліджено характеристики, що впливають на конкурентоспромож-
ність країни. Проаналізовано взаємозв’язок між конкуренто-
спроможністю та макроекономічною стабільністю держави в 
сучасних економічних умовах, та використовуючи характеристики 
динаміки, досліджено зміну характеристик конкурентоспроможності 
економіки.  
Ключові слова: конкурентоспроможність економіки, темп зростання, 
абсолютне прискорення, відносне прискорення,складові конкуренто-
спроможності: базові вимоги, каталізатори ефективності, чинники 
розвитку та інноваційного потенціалу, макроекономічна стабільність, 
ВВП. 

Постановка проблеми. Враховуючи неспинний прогрес теоретичних та 
прикладних економічних досліджень, варто відзначити, що економічну кризу варто 
розглядати з точки зору каталізатора змін, який призведе до постановки нових 
економічних рішень та структурних зрушень на всіх рівнях державного апарату. 

Одним із важливих чинників, що характеризує макроекономічну стабільність 
держави є конкурентоспроможність економіки. Тобто, іншими словами, це оцінка 
потенціалу зростання країни у середньо- та довгостроковій перспективі, яка включає 
набір економічних та політичних складових, що визначають рівень продуктивності 
країни. 

Проте, макроекономічна стабільність сама по собі не може збільшувати 
продуктивність країни. Однак, макроекономічний хаос серйозно шкодить економіці. 
Підприємства не в змозі приймати обґрунтовані та правильні рішення при нестійкому 
рівні цін, а фінансовий сектор не може функціонувати, якщо в державі 
спостерігається дефіцит. Тому, економіка не може зростати, якщо макроекономічне 
середовище не є стабільним та сприятливим [2, 3, 4]. 

Аналіз досліджень. Дану тематику дослідження у своїх працях представляють 
такі вчені-економісти та дослідники як: Б. М. Андрушків, Е. В. Бойко, В.М.Вовк, 
О. М. Виходець, Д. В. Задихайло, В.В.Здрок В.І. Куценко, І.М.Паславська  та багато 
інших. 

Постановка завдання. У даній статті розкривається роль та місце основних 
складових конкурентоспроможності економіки в сприянні забезпечення макроеконо-
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мічної стабільності держави. Оскільки, макроекономіка вивчає такі агреговані 
показники, як ВВП, рівень безробіття, індекси цін тощо, то, на основі цього, 
розробляються спеціальні моделі, що пояснюють взаємозв’язок між різноманітними 
економіко-фінансовими чинниками (національний дохід, виробництво, споживання, 
безробіття, інфляція, заощадження, інвестиції, міжнародна торгівля, міжнародні 
фінанси). Отримані макроекономічні моделі та їх прогнози можуть бути використані 
як урядом, так і великі корпораціями для надання допомоги в розробці та оцінці 
економічної політики і бізнес-стратегії. 

Виклад основного матеріалу. В загальному у макроекономіці існують два 
основні напрямки досліджень: визначення причин і наслідків короткострокових 
коливань національного доходу (цикл ділової активності) та детермінанти 
довгострокового економічного зростання (зростання національного доходу). 

Стабільність економіки сприяє покращенню продуктивності та конкурентоспро-
можності експортерів і вітчизняних підприємств в умовах конкуренції з боку 
імпорту, породжує високий рівень довіри споживачів, стимулює притік прямих 
іноземних інвестицій. 

Взагалі, макроекономічна стабільність виступає певним буфером проти 
зовнішніх потрясінь, що можуть вплинути на національну економіку. Це свого роду 
певний «рецепт» або набір принципів для сталого зростання економіки держави. 
Отже, стабільність макроекономічного середовища має велике значення для бізнесу і, 
таким чином, для усієї національної конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність – це комплексний феномен тому, що за допомогою 
саме цього показника можливо покращити загальний рівень розвитку економіки у 
різних галузях. Адже, показує різницю між пріоритетами країни в залежності від 
рівня розвитку. Також, це й інструмент, який можна використовувати як для 
визначення конкурентних переваг країни, так і для визначення бар’єрів, що 
перешкоджають її розвитку. Індекс конкурентоспроможності можна використовувати 
для проведення паралелей між економіками різних країн та визначати загальне місце 
у рейтингу, який займає кожна країна. 

Таким чином, особливою перевагою конкурентоспроможності є створення так 
званого «діалогу» між країнами, керівниками, підприємцями та населенням, що, у 
свою чергу, сприятиме покращенню стандартів життя [2, 3, 4, 5]. 

Відомо, що багато різноманітних складових (чинників) конкурентоспроможності 
впливають на загальну економіку країни (рис. 1) [2]. На першій стадії економічне 
зростання залежить від базових чинників, а країни конкурують за рахунок забезпе-
ченості ресурсами – в основному некваліфікованою робочою силою та природними 
ресурсами. Підприємства конкурують за рахунок ціни й продають елементарні 
продукти і товари. Низька продуктивність відображає низький рівень заробітних 
плат. Тому, збереження конкурентоспроможності на цій стадії розвитку економіки 
залежить від стабільного функціонування державних та приватних установ, 
інфраструктури, макроекономічної стабільності, а також здоров’я та освіченості 
робочої сили. 

На другій стадії економічне зростання залежить від ефективності – впрова-
дження більш ефективних та вдосконалених виробничих процесів, що підвищують 
якість продукції. Тому на цьому етапі підвищення рівня конкурентоспроможності 
більшою мірою залежить вже від якості вищої освіти та професійної підготовки, 
ефективного ринку товарів та послуг, ефективного ринку праці, розвиненості 
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фінансового ринку, здатності впровадження новітніх технологій, розміру 
внутрішнього та зовнішнього ринків. 

Третя стадія представляє собою розвиток економіки, що залежить від інновацій, 
які здатні підтримувати високий рівень заробітних плат та відповідний рівень життя 
суспільства. На цій стадії компанії конкурують за рахунок інновацій, виготовляючи 
нові й різноманітні товари за рахунок високорозвинених виробничих процесів. 

Концепція стадій економічного розвитку включає вагові частки відносно 
складових конкурентоспроможності. Більша питома вага надається тим елементам, 
які є найбільш важливими для поточної стадії економічного розвитку країни. Це 
означає, що всі 12 складових в певній мірі важливі для економіки всіх країн, але 
важливість кожної з них залежить від конкретної стадії розвитку економіки країни. 
Для того, щоб врахувати це, складові згруповані в 3 групи, кожна з яких є найбільш 
важливою на певній стадії розвитку економіки [2, 3, 4, 5]. 
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Рис. 1. Характеристика стадій розвитку економіки 

 
Група базових вимог складається з тих складових, які є вирішальними для країн, 

де економічний розвиток перебуває на стадії залежності від базових чинників. Група 
каталізаторів (підсилювачів) ефективності складається з тих елементів, які найбільш 
важливі для країн, економічний розвиток яких залежить від підвищення 
ефективності. Група чинників інновацій і розвитку включає ті складові, які важливі 
для країн, де економічне зростання залежить від інновацій. Вагові часки основних 
складових на кожній стадії розвитку економіки представлено у таблиці 1 [6]. 

Стадії розвитку економіки країн визначаються за допомогою двох основних 
критерії: 

1. Рівень ВВП на душу населення з огляду на ринкові курси валют. Цей широко 
розповсюджений показник використовується для приблизної калькуляції заробітних 
плат, оскільки міжнародних даних щодо заробітної плати по всіх країнах не існує. 
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Поріг ВВП на душу населення на 3-х основних стадіях економічного розвитку 
подано у таблиці 2 [6]. 

Таблиця 1 

Вагові часки основних складових на кожній стадії розвитку економіки, % 

 
Групи                                        Стадії 

Чиннико-
орієнтована 
економіка 

Економіка, що 
орієнтується на 
ефективність 

Інноваційно-
орієнтована 
економіка 

Базові вимоги 60 % 40 % 20 % 
Каталізатори ефективності 35 % 50 % 50 % 
Чинники розвитку та інноваційного 
потенціалу 

5 % 10 % 30 % 

 

Таблиця 2 

Граничні значення доходу для стадій розвитку економіки 

Стадії розвитку економіки ВВП на душу населення (дол. США) 
Стадія 1: Чиннико-орієнтована менше 2 000 
Перехід із стадії 1 на стадію 2 2 000-3 000 
Стадія 2: Орієнтована на ефективність 3 000-9 000 
Перехід із стадії 2 на стадію 3 9 000-17 000 
Стадія 3: Орієнтована на інновації більше 17 000 

 
Динаміка зміни рівня ВВП в Україні  протягом 2002-2011 років відображена в 

таблиці 3 [1]. 

Таблиця 3 

Динаміка зміни показника «номінальний ВВП на душу населення» 

Роки 

Номінальний ВВП на душу населення 
Чисельність 
населення, 
тис. чол. 

в гривнях (UAN) в доларах СШФ (USD)* 

Значення Зміна, (+,-
) 

Зміна, % Значення Зміна, (+,-
) 

Зміна, % 

2002 4704,0 - - - - - 48003,5 
2003 5613,8 +909,8 +19,3 - - - 47622,4 
2004 7299,2 +1685,4 +30,0 1373,2 - - 47280,8 
2005 9406,7 +2107,5 +28,9 1839,1 +465,9 +33,9 46929,5 
2006 11665,6 +2258,9 +24,0 2310,0 +470,9 +25,6 46646,0 
2007 15542,1 +3876,6 +33,2 3077,7 +767,6 +33,2 46372,7 
2008 20545,7 +5003,6 +32,2 3887,5 +809,8 +26,3 46143,7 
2009 19871,4 -674,4 -3,3 2548,8 -1338,6 -34,4 45962,9 
2010 23648,0 +3886,6 +19,0 2980,0 +431,2 +16,9 45778,5 
2011 28851,5 +5203,6 +22,0 3621,0 +641,0 +21,5 45633,6 

Примітка: * – середній рівень НБУ за звітний період 

 
2. Вимірювання ступеня залежності розвитку країни від основних чинників. 

Розрахунок здійснюється шляхом визначення частини, яку становить сировина в 
експорті товарів і послуг країни, та вважається, якщо сировинна продукція становить 
більше 70 %, то економіка країни перебуває на стадії розвитку, де зростання 
економіки забезпечується в основному за рахунок базових чинників. 
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Країни, економіка яких перебуває між двома з будь-яких 3-х стадій розвитку, 
вважаються країнами з «перехідною економікою». Для цих країн питома вага 
складових плавно змінюється протягом їхнього економічного розвитку. Класифікація 
країн за стадіями економічного розвитку відображено в таблиці 4 [6]. 

Таблиця 4 

Класифікація країн за стадіями економічного розвитку 

Стадії 
економічного 
розвитку 

Країни Важливі області 
конкурентоспроможності 

Стадія 1 
(чинникова 

орієнтованість) 

Індія, Єгипет, Киргизька 
Республіка, Молдова, 
Філліпіни, Таджикистан 

Базові вимоги (критичні)  
Каталізатори ефективності (дуже 
важливі) 

Перехід із стадії 1 
на стадію 2 

Китай, Азербайджан, 
Казахстан, Вірменія, Венесуела 

Базові вимоги (критичні)  
Каталізатори ефективності (важливість 
зростає) 

Стадія 2 
(орієнтація на 
ефективність) 

Аргентина, Бразилія, 
Колумбія, Мексика, Румунія, 
Україна, Боснія і 
Герцеговина, Болгарія, Перу, 
Сербія, Південна Африка, 
Таїланд, Туніс, Уругвай 

Базові вимоги (дуже важливі)  
Каталізатори ефективності (критичні) 

Перехід із стадії 2 
на стадію 3 

Чилі, Естонія, Литва, Латвія, 
Польща, Туреччина, Російська 
Федерація, Угорщина, 
Словацька Республіка, Тайвань 

Базові вимоги (важливі)  
Каталізатори ефективності (важливість 
зростає) 
Зростає важливість інноваційних чинників 

Стадія 3 
(орієнтація на 
інновації) 

США, Чеська Республіка, 
Франція, Німеччина, 
Ірландія, Ізраїль, Японія, 
Республіка Корея, Іспанія, 
Швеція 

Важливими є усі три сфери: базові 
вимоги, каталізатори ефективності та 
інноваційні чинники 

 
Україна за даними джерела [6] належить до другої стадії (орієнтація на 

ефективність). Оскільки наша країни знаходиться на другій стадії розвитку 
економіки, то дуже важливим аспектом саме на цьому етапі є подальший чіткий 
розвиток та підтримка конкурентоспроможності. Адже, від цього залежить 
подальший перехід до третьої стадії, тобто до інноваційно-орієнтованої економіки [2, 
3, 4, 5, 6]. 

Припускається, що конкурентоспроможність країни не повинна залежати від 
тимчасових економічних шоків, проте фінансова криза виявилася затяжною і 
негативно позначилася практично на економіці всіх країнах. 

Протягом 2012, перспективи світової економіки, як і минулого року, не були 
стабільними. Другий рік поспіль глобальне зростання економіки лишається на 
історично низькому рівні. Згідно з очікуваннями експертів, темпи розвитку 
провідних економічних центрів – зокрема, провідних розвинених економік і таких, 
що розвиваються, – будуть сповільненими у 2013 році. При цьому підтверджується 
теза щодо повільного й слабкого відновлення глобальної економіки. Сьогодні, як і в 
попередні роки, процеси зростання економік у різних країнах проходять неоднаково. 
Країни, що розвиваються, зростають швидшими темпами, ніж розвинені економіки, і 
стабільно скорочують різницю між рівнем прибутків населення. 
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За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2012 році економіка 
Єврозони скоротиться  

на 0,3 %, при цьому у США спостерігається «мляве», повільне зростання без 
будь-якої визначеності у майбутньому. Процес зростання великих економік, що 
розвиваються,  відбувається значно повільніше, ніж у 2011 році [6]. 

Динаміка зміни індексу глобальної конкурентоспроможності України протягом 
2006-2011 років подано у таблиці 5 [2, 3, 4, 5, 6]. 

Таблиця 5 

Динаміка зміни показника «індекс граничної конкурентоспроможності України» 

Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Значення 
показника 

3,90 4,07 3,89 3,97 3,87 4,00 

 
Ще один чинник, за яким пропонується вимірювати стан 

конкурентоспроможності країни, це розвиток малого бізнесу, підприємництва, 
створення постійно нових приватних підприємства, комунальних підприємств, але 
разом з тим і розвиток державних підприємств повинен також динамічно 
розвиватись, оскільки історично склалось, що економіка України, основну часту 
приросту ВВП одержує з державних підприємств, та підприємств з великою часткою 
участі держави у структурі капіталу. 

Використовуючи основні показники, що характеризують динаміку розвитку 
приватних підприємств, державних підприємств, застосовуючи програмне 
забезпечення Matcat продемонструємо характеристичні ряди вказаних економічних 
чинників. 

Таблиця 6 

Динаміка  розвитку кількості державних підприємств України 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 
Значення 
показника 

7213 6975 6811 6661 6512 
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Рис.2 Динаміка приросту державних підприємств України за період 2008-2012р. 
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Абсолютне прискорення 

 

Відносне прискорення 

 

 
Аналізуючи характеристики швидкості та динаміки кількості державних  

підприємств,  прослідковуємо негативну динаміка даного показника.  
Проаналізумо також динамічні характеристики кількості приватних підприємств 

в Україні. Розрахунки характеристик швидкості та інтенсивності даного показника 
здійснимо в програмі Matcat. 

Таблиця 7 

Динаміка  розвитку кількості  приватних підприємств України 

Роки 2008 2009 2010 2011 2012 
Значення 
показника 

270331 278574 28697 285821 283911 
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Рис.3 Динаміка кількості приватних підприємств України за період 2008-2012р. 
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Відносне прискорення 

 

 

Аналізуючи дані характеристики швидкості та інтенсивності динаміки кількості 
приватних підприємств, можливо визначити, що даний показник, навіть у кризові 
роки для України зберігав позитивну динаміку, тобто для  позитивної динаміки 
індексу глобальної конкурентоспроможності України,  слід звернути увагу на 
збільшення кількості приватних підприємств, на покращення динаміки розвитку 
приватних підприємств країни, з одночасним збереженням динаміки темпу росту, 
абсолютного прискорення держаних та комунальних підприємств.   

 

Висновки. Світова фінансово-економічна криза, яка виникла в країнах з 
розвиненою економікою, принесла суттєві проблеми для економістів та політиків. 
Необхідно, досліджувати та встановлювати нові зв’язки між фінансовим сектором і 
реальною економікою. У зв’язку з цим, основними пріоритетними напрямками для 
підтримки макроекономічної стабільності та конкурентоспроможності економіки 
держави виступають: 

- розробка нових інструментів грошово-кредитної політики від фінансових 
потрясінь; 

- дослідження зв’язку між фінансовою системою та реальною економікою; 
- збереження динаміки розвитку державних та комунальних підприємств, з 

одночасними змінами характеристик швидкості та інтенсивності динаміки розвитку 
приватних підприємств на Україні в сторону зростання.  

- визначення рівня ризику в банківському та фінансовому секторах. 
_________________________ 
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УДК 338.0.23 

ВІДМІННОСТІ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ВІД ІНШИХ СФЕР ПОСЛУГ 

І. Руда 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 

Дана стаття присвячена опису роботи організацій, що працюють в 
сфері ритуальних послуг. Розглянуто особливості взаємовідносини 
замовників та виконавців ритуальних послуг. Обґрунтовано 
недоцільність надмірної конкуренції в цій галузі. 
Ключові слова: послуга, ритуальна сфера, замовник, соціальна сфера. 

Сфера ритуальних послуг як соціальна сфера – це ринкова галузь, де попит і 
пропозиція постійно змінюються, впливаючи один на одного. Асортимент послуг у 
зв’язку з цим істотно розширюється та оновлюється. Громадянам пропонуються 
найрізноманітніші послуги з урахуванням їх матеріальних можливостей і уявлень 
про організацію ритуального обслуговування. Як і будь-яка комерційна організація в 
умовах ринку, підприємства, фірми, організації, що надають ритуальні послуги, 
ставлять своєю метою вилучення прибутку від своєї діяльності, тобто від продажу 
ритуальних виробів і послуг. 

Надання ритуальних послуг населенню – це бізнес, який здійснюється в умовах : 
- конкуренції; 
- формування реклами про діяльність фірм; 
- реального стійкого попиту населення на вироби і послуги ритуально-

похоронного призначення; 
- реальної боротьби за інформацію про потенційних замовників, тобто фірма 

повинна знати про всі факти смерті людей і оперативно пропонувати родичам свої 
послуги; 

- обов’язкової наявності інформації відповідно до Закону України « Про захист 
прав споживачів» [1], у якій вказується: назва організації, її організаційно-правова 
форма; асортимент послуг, їх якість, ціна; матеріали, використовувані при 
виробництві виробів; форми та строки надання послуг; гарантії замовникам. 

Організація надання ритуальних послуг населенню має ґрунтуватись на 
наступних принципах: 

а) мінімально необхідний набір ритуальних послуг має бути наданий всім 
бажаючим громадянам за цілком доступною ціною, щоб навіть громадяни з низькими 
доходами змогли замовити такий набір послуг; 

б) за бажанням замовника, повинні бути надані будь-які послуги і вироби 
ритуального призначення, які він зможе оплатити. 

Досить стабільна і прогнозована кількість померлих на рік (в середньому 
становить 1,2 - 1,3 % від чисельності населення [2]) у даному селищі, районі, місті, 
визначає й постійну кількість замовлень на поховання незалежно від кількості 
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ритуально-похоронних організацій, кількості агентів, що працюють в них та 
оформляють замовлення на поховання. 

На нашу думку, кількість ритуальних фірм, що займаються організацією 
похорону, також має бути обмежена, деяким оптимальним для даного поселення 
розміром. При цьому їх діяльність має бути строго регламентована та контрольована 
з боку органів державної влади та місцевого самоврядування. Контроль має не 
допустити надмірної конкуренції в даній сфері, акцентуючи увагу на особливостях 
конкурентної боротьби ритуальних організацій. Зокрема: 

- реклама повинна бути стриманою, поважною. Не можна допускати 
агресивності реклами; 

- не можна розміщувати рекламні матеріали в органах державного управління, 
де йде оформлення будь-яких документів пов’язаних з похоронами. У цих місцях має 
бути розміщена, повна і достовірна інформація про всіх (в рівній мірі) ритуальних 
організаціях даного регіону, які мають статус спеціалізованої служби; 

- необхідно чітко розділити інформацію про ритуальні послуги і рекламу про 
них. 

У зв’язку з тим, що кількість замовлень на ритуальні послуги в кожному регіоні 
обмежена, то неодноразово висловлювалася пропозиція сформувати «кодекс честі» 
організацій і фірм, що працюють в похоронному бізнесі [3]. Він має полягати в тому, 
що не можна переманювати вже прийняті замовлення у відповідального за 
організацію поховання. Якщо замовлення вже прийняте, оформлене й оплачене, то 
інша фірма не повинна його перебивати, переманювати замовника до себе. 

У зв’язку з обмеженим на даній території кількістю замовлень ритуальних 
послуг, фірми повинні велику увагу приділяти якості обслуговування та розширенню 
асортименту цих послуг, враховуючи особливості замовників, особливості об’єктів і 
суб’єктів обслуговування. 

Замовник ритуальних послуг – це особлива категорія, яка принципово 
відрізняється від замовників в інших видах обслуговування. Як правило, громадяни, 
які взяли на себе відповідальність за організацію поховання померлого рідної чи 
близької людини, не уявляють всього обсягу робіт по захороненню, специфіку 
послуг, оскільки зазвичай у них немає реального досвіду такої роботи. При цьому 
такі громадяни: 

- знаходиться в стресовому стані – у них горе втрати рідної, близької людини і 
вони не завжди адекватно сприймають порядок і практику надання послуг; 

- не знають всіх правил надання ритуальних послуг, вони «неграмотні» в цьому 
відношенні, не знають своїх прав і обов’язків, не знають відповідних законів, 
постанов, правил, в галузі похоронної справи; 

- вірять всьому тому, що говорять їм представник похоронної служби, що 
оформляє замовлення на ритуальні послуги; 

- розуміють необхідність провести похорон терміном до трьох діб; 
- готові заплатити гроші за надані послуги і навіть готові взяти необхідну суму в 

борг, щоб провести поховання гідно, по-людськи. 
Але цей же замовник, особливо, найближчі родичі покійного, через два-три 

тижні після похорону, повернувшись у нормальний психологічний стан і отримавши 
певний «досвід» ритуального обслуговування, починають зовсім по-іншому 
сприймати те, що сталося з їх родиною під час похорону. Раптом вони дізнаються, 
що можна було все організовувати і провести по-іншому, значно дешевше і краще. 
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Іноді з’ясовується, що при замовленні не була врахована якась робота, а за неї треба 
додатково платити. 

Виходячи зі сказаного, про особливості замовника ритуальних послуг, можна 
зробити висновки, що ключову роль при оформленні замовлення відіграє 
професіоналізм агента або іншої офіційної особи, що представляє інтереси 
ритуальної організації.  

Такий співробітник зобов’язаний детальним чином поінформувати замовника 
про всі його права та обов’язки, про всі пільги, про всі можливі варіанти організації 
процесу поховання тощо. Крім того, такий співробітник зобов’язаний скрупульозно 
проконтролювати виконання замовлення. При цьому не має значення, хто виконував 
ту чи іншу роботу – дана ритуальна організація або інша, що виконує замовлення по 
кооперації. 

Особливу увагу необхідно приділяти тому, щоб замовник при прийомі 
замовлення був ознайомлений з усіма видами робіт, які виконуються при проведенні 
похорону. 

Ритуальні послуги, як такі, мають свою виняткову специфіку, не схожу ні на які 
інші послуги. Ритуальні послуги мають бути надані та виконані стосовно до будь-
якого предмету обслуговування. Кожен померлий повинен бути обов’язково 
похований незалежно від того: 

- ким він був за життя; 
- де і з ким він жив або жив один, або у нього не було постійного місця 

проживання; 
- яке матеріальне становище було у його сім’ ї і яке матеріальне становище у 

родичів, друзів і близьких покійного; 
- якої національності, якого віросповідання (або атеїст), або іноземець. 
Ще однією особливістю організації діяльності фірми в сфері ритуальних послуг 

є те, що при організації похорону не можна створювати черги – при оформленні 
документів, не можна змушувати людину чекати чого-небудь і де-небудь. Не можна 
вимагати великої кількості документів, а ще краще обмежуватися одним – двома 
основними документами, які необхідні для оформлення факту смерті. 

Вимоги за часом при організації похорону також дуже жорсткі. За традиціями 
різних релігійних конфесій, покійний повинен бути похований протягом 1-3 діб. У 
цій ситуації замовнику потрібно дуже багато встигнути зробити. Саме цим 
пояснюється нетерплячість і, навіть, нервозність родичів покійного при оформленні 
документів, при оформленні замовлення на поховання, при доставці предметів 
ритуалу тощо. У всіх цих випадках повинна бути забезпечена виняткова чіткість, 
пунктуальність роботи ритуально-похоронної організації та її співробітників. 
Відповідно повинна бути забезпечена чіткість роботи державних організацій та 
установ, які в тій чи іншій мірі беруть участь в оформленні документів в організації 
поховання та наданню земельних ділянок на кладовищах чи колумбаріях. 

Кладовище – основний об’єкт інфраструктури сфери ритуальних послуг – є 
особливим містобудівним об’єктом, який не схожий ні на один об’єкт житлово-
комунального господарства чи побутового обслуговування, характерними 
особливостями якого є: 

- його не можна знести, не можна використовувати для інших цілей, окрім як для 
поховання померлих людей; 

- як містобудівний об’єкт, розташований на відокремленій ділянці землі, 
потребує постійного догляду та благоустрою. Він повинен постійно підтримуватися у 
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вигляді зручному для відвідування громадянами і одночасно зручному для 
проведення нових поховань; 

- повинно «працювати» (тобто зберігати здатність до нових поховань ) 
нескінченно довго 100-200-300 і більше років. Приклади відомих Європейських 
кладовищ показує, що це цілком можливо [4]; 

- це місце поклоніння пам’яті померлих і воно постійно повинно відповідати цій 
функції, бути здатним прийняти будь-яку кількість відвідувачів, у тому числі в дні 
масового відвідування; 

- виконує функцію утилізації тіл покійних. Відповідно воно повинно відповідати 
жорстким санітарним вимогам. Зокрема повинні бути санітарно-захисні зони; 

- розміщення повинно враховувати їх специфіку і відповідати ряду вимог, 
зокрема бути на досить доступному для відвідування громадянами відстані від 
поселення і в той же час не порушити спокій жителів найближчих будинків (зони 
морального захисту); 

- громадяни мають право доглядати за місцями поховань своїх рідних і близьких 
скільки завгодно довго (100-200 і більше років), повинні мати право використовувати 
ці місця для наступних поховань;  

- має надавати якомога ширший спектр послуг, як при похованнях, так і при 
відвідуванні місць поховань, догляду за надмогильними спорудами. Сучасні 
кладовища все більше наближаються за своїми функціональними можливостями до 
об’єктів типу «похоронний дім». 

Не тільки організація поховання, але й надання такої послуги як прощання з 
покійним також має свою специфіку. Ритуальні організації не завжди можуть 
використовувати звичайні зали, ресторани чи кафе, оскільки ці приміщення не 
можуть виконувати всіх необхідних функцій: 

- мати приміщення для збереження тіла покійного до похорону ; магазин вінків, 
квітів та інших ритуальних приладдя; блок громадського харчування; підрозділ 
музичного супроводу; 

- зали прощання не повинні перебувати на території лікарні, в центрі міста або в 
житловому масиві з тим, щоб морально не травмувати мешканців найближчих 
будинків виглядом людей у жалобних одягах і т.д.; 

- місце розташування залу повинно вирішувати два транспортні завдання: перша 
до нього легко дістатися громадським транспортом і друге – від нього якомога 
швидше можна доїхати до місця поховання, що особливо актуально для великих міст 
у години «пік»; 

- зал повинен працювати цілу добу на прийом тіл померлих, в тому числі з інших 
міст; 

- зал повинен бути не дорогий, в тому числі і невеликих розмірів для невеликої 
кількості осіб, які беруть участь у процедурі прощання; 

- оформлення залу повинно бути строгим і в той же час універсальним, маючи на 
увазі забезпечити процедуру прощання з покійним різних національностей, 
віросповідань, забезпечити шанобливе ставлення до традицій і нормам відповідних 
груп учасників ритуалу прощання. 

Дотримання зазначених особливостей організації діяльності фірм, що працюють 
у сфері надання ритуальних послуг, допоможуть сформувати сприятливий для 
розвитку бізнесу зовнішньоекономічний імідж як фірми так і галузі. Це, в свою 
чергу, надасть впевненості замовнику в якості та своєчасності наданих ритуальних 
послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА  

О. Рузакова, Г. Сторожук   

Вінницький національний аграрний університет 
 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Дана стаття присвячена розгляду особливостей  інноваційної 
діяльності на вітчизняних підприємствах галузі тваринництва, на які 
необхідно звернути увагу при побудові оптимальної інноваційної 
політики.  Запропоновано підходи до вирішення основних проблем, 
пов’язаних із впровадженням і розвитком  інновацій на таких 
підприємствах. 
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, підприємства галузі 
тваринництва, класифікація інновацій, фінансування інновацій 

Розвиток тваринництва має неабиякий вплив на економіку будь-якої держави. 
Адже якісне і конкурентоспроможне виробництво тваринницької продукції  дає не 
лише забезпеченість переробної промисловості сировиною, рослинництва – 
органічними добривами, а машинобудування – ринком збуту, дана галузь є також 
запорукою продовольчої безпеки держави.  

На сьогодні стан тваринництва в Україні є більш як незадовільним, що 
проявляться у формі фінансової нестабільності, низької рентабельності та 
неконкурентоспроможності вітчизняних підприємств в порівнянні із зарубіжними 
господарствами. Для того щоб змінити ситуацію, що склалася, потрібно не лише 
кількісно збільшувати поголів’я та виробництво тваринницької продукції, необхідно 
також застосовувати технології інтенсивного розвитку галузі такі як інновації. Даний 
підхід не лише дасть змогу вирішити цілий ряд повсякденних проблем галузі, але 
дозволить підняти вітчизняне тваринництво на якісно новий рівень розвитку.  

Проблемами розвитку інновацій в Україні займались такі   вчені:     
В. Андрійчук,   В. Василенко, П. Гайдуцький, В. Мессель-Веселяк, В. Рубан, 
І. Шовкун. Тоді як  практичне використання інновацій в тваринництві вивчали 
науковці: А. Бондаренко, О. Крисальний, О. Лапко, Л. Нейков, П. Саблук, Н. Чухрай. 
Проте, як показує досвід, інноваційний розвиток тваринництва ускладнюється цілим 
рядом проблем і не дає очікуваного результату, а тому потребує більш детального 
вивчення. 

Метою наукової роботи виступає виявлення особливостей розвитку інноваційної 
діяльності на вітчизняних підприємствах галузі тваринництва, які необхідно 
враховувати при побудові оптимальної політики в цій сфері. 

Зміст поняття інновації і до сьогодні залишається дискусійним питанням, проте 
найпоширенішим є уявлення про інновацію як про інвестування коштів, що 
призводить до зміни техніки чи технології або сама техніка чи технологія як 
результат НТП [1]. Тобто саме поняття інновації передбачає інвестування, але лише в 
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ті проекти, що спричиняють суттєві зміни в господарському процесі за рахунок 
нововведень.  

Однією з основних особливостей інноваційної діяльності в тваринництві є її 
подвійний ризик, оскільки як сам вид діяльності, так і галузь економіки, в якій вона 
здійснюється, містять у собі ознаки ризиковості.  

Ризиковість інноваційної діяльності зумовлена в тому числі і рядом 
особливостей сільського господарства, а, отже, тваринництва таких як: 

1) Сезонність;  
2) Залежність від природних та кліматичних умов; 
3) Циклічний характер виробництва, пов'язаний з біологічними циклами в 

природі; 
4) Тривалість операційного циклу; 
5) Конкурентність галузі через велику кількість однотипних підприємств, 

зосереджених на одній території. 
Тваринництво, на відміну від рослинництва, у меншій мірі піддається впливу 

всіх перелічених факторів, проте і являться більш затратною галуззю. В свою чергу 
високі затрати на виробництво тваринницької продукції призводять до збитковості 
галузі. Більшість сільськогосподарських підприємств України – це господарства 
мішаного типу, що займаються як рослинництвом, так і тваринництвом з метою 
отримання більш-менш  стабільного доходу протягом року. В такому випадку у руслі 
інноваційності необхідно розвивати всі галузі і підгалузі підприємства, оскільки 
комплексність віддачі багатьох інновацій передбачає системність їх впровадження. 
Інакше позитивний ефект інновацій мінімізується і зводиться нанівець. 

Інновації класифікують за досить розгалуженою системою ознак, основними з 
яких, на нашу думку, є форма інновації, ступінь новизни, предмет і сфера 
застосування. 

Інноваційна діяльність є комплексною категорією, оскільки ефективна лише при 
її використанні одночасно у різних сферах діяльності підприємства таких як 
виробнича, технологічна, управлінська та соціальна. Отже, і ефект від інновацій має 
комплексний позитивний вплив на всі сфери роботи фірми. 

На      думку         засновника      інноватики    або науки про інновації 
Й. Шумпетера інновації можуть мати форму [2]:  

1) Нового ринку; 
2) Якісно нового методу виробництва; 
3) Нового товару; 
4) Джерела сировини; 
5) Організаційної структури підприємства. 
Як бачимо, щонайменше дві з форм інновацій тісно пов’язані з менеджментом 

підприємства, що значно більше впливає на кінцевий результат діяльності, ніж 
забезпеченість ресурсами чи якість товару. Для галузі тваринництва стратегічним 
завданням є вихід на зовнішній ринок у якості повноправного учасника, проте існує й 
інший ринок з усіма ознаками інноваційності, в якому торгівля здійснюється через 
мережу інтернет. 

Іншою класифікаційною ознакою є ступінь новизни інновації, яка може бути 
відносною, радикальною та поліпшувальною [3]. Під радикальною інновацію 
розуміють абсолютно новий виріб чи технологію. В тваринництві це може бути 
системний біоінжиніринг, що передбачає весь комплекс робіт від проектування 
інновації до впровадження її у виробництво. Хоча для більшості українських 
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компаній такий вид послуг є недоступним через високу вартість цих робіт. Цю 
проблему можна вирішити шляхом всебічної підтримки біоінжинірингу з боку 
держави, зокрема що стосується фінансування та надання консультаційних послуг 
спеціалізованими науковими установами. На даний момент інноваційний потенціал 
тваринницьких підприємств  реалізується через поліпшувальні інновації, до яких 
входить виведення нових високопродуктивних порід тварин, удосконалення раціонів 
при годівлі або ж нові автоматизовані системи утримання. Не варто недооцінювати 
також і відносні інновації або так звані «псевдоінновації», адже відомо, що при 
ідентичній ціні та якості товару споживач вибере  той, що має красивішу упаковку 
або ж краще розрекламований на ринку.  

Ще однією ознакою класифікації інновацій виступає предмет їх спрямування. 
Таким предметом може бути технологія або ж продукт. Технологічні інновації у 
тваринництві є більш поширеним явищем, оскільки натуральність і природність 
походження продуктів харчування на даний момент найбільше цінуються на 
продовольчому ринку. Причому при бажанні технологічну інновацію можна легко 
перетворити в продуктову, якщо виставити її на продаж, але на такий крок 
спроможні лише великі і фінансово забезпечені компанії, що являються основою 
інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств.  

Дуже важливим моментом у вирішенні проблем пов’язаних із впровадженням 
інвестицій в тваринництві є взаємовигідна співпраця держави та підприємств галузі, 
оскільки кожна сторона в даному випадку отримає переваги від такого партнерства 
(табл. 1). Як бачимо, виробники тваринницької продукції та держава від 
впровадження інноваційних технологій отримають безперечні вигоди, які часто  
являються однією із сторін певного явища, зокрема конкурентоспроможність 
продукції наших підприємств на вітчизняному та зарубіжному ринках дає змогу 
збільшити експорт продукції та зміцнити продовольчу безпеку держави. 

Таблиця 1 
Взаємні вигоди від партнерства держави з виробниками тваринницької 

продукції  під час впровадження інновацій* 
Переваги для держави Переваги для підприємства 

1. Забезпечення продовольчої безпеки 
держави 

1. Конкурентоспроможність продукції на 
внутрішньому та зовнішньому ринках 

2. Вирішення соціальної проблеми через 
забезпечення населення робочими 
місцями 

2. Прибутковість та фінансова 
стабільність 

3. Розвиток взамопов’язаних галузей 
економіки таких як рослинництво, 
переробна промисловість, виробництво 
сільськогосподарської техніки 

3. Оновлення матеріально-технічної бази 

4. Подолання екологічних проблем 4. Покращення іміджу підприємства на 
ринку 

5. Нарощування експортного потенціалу 5. Покращення якості продукції 
*Примітка: розроблено авторами  

 
Співпраця підприємств та держави виявляється і у взаємному фінансуванні 

інноваційних проектів. Фінансування інновацій буває проектне, акціонерне та 
державне. В першому випадку джерелом погашення боргу перед кредиторами є 
виключно кошти, отримані від реалізації інновації [4]. Кредитна установа чи інші 
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позичальники в даному випадку ризикують найменше, але й отримують від  цієї 
операції лише відсотки від суми боргу. Акціонерне фінансування містить в собі 
більший ризик, проте дозволяє отримати більше коштів. Державне фінансування є 
доцільним для реалізації великих проектів, що характеризуються високою вартістю і 
довгостроковістю. 

Інноваційна діяльність в галузі тваринництва містить у собі безліч ризиків, що 
стосуються як специфіки галузі, так і фінансового стану вітчизняних підприємств. 
Частково дана проблема вирішується самими суб’єктами господарювання шляхом 
розподілення існуючих ризиків між декількома суміжними сферами  діяльності, 
такими як тваринництво і рослинництво.  Проте такий підхід не в повній мірі 
вирішує проблему, що склалася. На нашу думку, дана ситуація може бути покращена 
лише завдяки комплексній співпраці тваринницьких підприємств та держави в плані 
фінансування інновацій, надання консультаційної допомоги та розробки інновацій 
науковими установами, створення сприятливого інвестиційного клімату. Така 
співпраця у будь-якому випадку є  взаємовигідною. 

Інновації мають застосовуватись одночасно на різних стадіях виробничого 
процесу, а також покращувати інфраструктурне забезпечення. Тільки в такому 
випадку можна досягнути позитивного результату. При цьому рушійною силою 
інноваційного процесу мають стати великі підприємства, що мають достатньо коштів 
для фінансування базових інновацій та продажу нових технологічних рішень. 

_________________________ 
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Данная статья посвящена рассмотрению особенностей инновационной 
деятельности на отечественных предприятиях отрасли животноводства, на которые 
необходимо обратить внимание при построении оптимальной инновационной 
политики. Предложены подходы к решению основных проблем, связанных с 
внедрением и развитием инноваций на таких предприятиях. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ У ПРОГНОЗУВАННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ 

С. Степова 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
21036, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 25 

В статті розглянуто застосування  генетичних алгоритмів у 
прогнозуванні соціально-економічних явищ, зокрема, безробіття. 
Запропоновано генетичні алгоритми застосовувати у зв’язці з 
методом найменших квадратів, який дозволяє знайти вигляд функції, 
маючи лише сукупність статистичних даних за періодами. Знайшовши 
таку функцію, можна складати короткострокові прогнози. Це 
збільшить ефективність прогнозування на ринку праці.  
Ключові слова: генетичні алгоритми, прогнозування, метод найменших 
квадратів, безробіття.  

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах важливим є пошук 
нових способів прогнозування економічних явищ. Одним із способів прогнозування є 
застосування таких природних механізмів функціонування, як генетичні алгоритми, 
нейронні мережі та нечіткі множини. У період економічної кризи, яка зачепила 
багато країн світу особливо гостро постала проблема такого явища як безробіття, яке 
сприяє втраті кваліфікації працівників, розвитку тіньового сектора зайнятості, 
посилення напруги в суспільстві, негативним явищам в економіці, втраті купівельної 
спроможності населення.  Дана проблема пов’язана з одного боку з кризовими і 
циклічними явищами в економіці, а з іншого структурними змінами в науково-
технічному прогресі. Саме по собі явище безробіття не є негативним, тому-що 
природний рівень безробіття сприяє розвитку резерву робочої сили, розвитку 
економіки. 

Враховуючи вище сказане, дуже важливим є пошук ефективних методів 
прогнозування безробіття, які дозволять знайти точний рівень безробіття, що 
дозволить врахувати негативні наслідки цього явища на економіку, розрахувати 
достатню кількість коштів на виплату допомоги по безробіттю, тощо. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам прогнозування, в тому 
числі заснованих на генетичних алгоритмах, нейронних мережах і нечітких 
множинах присвячено чимало  праць вітчизняних і зарубіжних учених, таких як: Н. 
Абовський, С. Айвазян, В. Алексєєв, В. Амербаєв, Т. Андерсон, В. Аркин, 
С. Ашманов, А. Барский, Д. Батищев, П. Берже, Л. Владіморова,  В. Глущенко, Б. 
Давидович, Е. Тихонов, Е. Хенан. Але дані праці в основному містять теоретичні та 
математичні засади для прогнозування і практичне застосування для прогнозування 
економічних процесів висвітлені недостатньо. 
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Метою дослідження є пошук ефективного способу прогнозування економічних 
явищ, зокрема, кількості безробітних на основі генетичних алгоритмів та розробка 
практичної реалізації для прогнозування кількості безробітних. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток прогнозування як науки сприяло в 
останні десятиліття створенню безлічі методів, процедур і прийомів прогнозування. 
На сьогодні вже нараховується більше ста методів прогнозування, через що перед 
спеціалістами стоїть задача вибору метода, який був би давав адекватні прогнози для 
досліджуваних процесів. 

Всі методи прогнозування діляться на інтуїтивні і формалізовані. Інтуїтивні 
методи прогнозування базуються на опитувані експертів а формалізовані методи 
базуються на математичних методах. 

Одним із найкращих способів прогнозування є аналіз часових рядів та пошук 
такого вигляду функції тренду, яка як найкраще би описувала досліджуване явище. 
Одним із способів пошуку такої аналітичної залежності є метод найменших 
квадратів, який полягає у пошуку мінімального значення суми різниці між значенням 
тренду і фактичними даними. Дану задачу можна вирішити за допомогою 
диференціальних рівнянь, або спробувати застосувати генетичні алгоритми, які 
спеціально призначені для пошуку екстремумів функцій. Знайдену аналітичну 
залежність можна застосовувати для складання короткострокових прогнозів. 

Одним із найбільш важливим соціально-економічним явищем є безробіття. 
Безробіття має значні соціальні та економічні наслідки. Як свідчать дослідження 
наслідків безробіття на національному рівні, вона зменшує розмір виробництва 
валового внутрішнього продукту (ВВП). Це виражено в законі Оукена. Так, якщо 
фактичний рівень безробіття більший за природний на 1%, то це зменшує ВВП на 2,5 
%. Природний рівень безробіття досягається тоді, коли досягнутий баланс попиту і 
пропозиції праці, тобто кількість безробітних дорівнює кількості вакансій [2]. 

Як наслідок зменшення ВВП, скорочуються податкові надходження від 
фізичних і юридичних осіб, збільшуються державні витрати  на допомогу на випадок 
безробіття, які мають компенсуватися із страхових внесків роботодавців і із заробітку 
працівників. 

Безробіття є міною сповільненої дії коли воно торкається  наукоємних галузей, 
оскільки воно сприяє дискваліфікації, перекваліфікації або еміграції кваліфікованих 
працівників Коли наступає фаза пожвавлення економіки, різко зростає попит на цих 
працівників, задовольнити який неможливо, в результаті відбувається затримка 
економічного розвитку держави, скорочення інвестування капіталу і відкриття нових 
робочих місць. Далі відбувається скорочення сукупного попиту і ще більше 
безробіття, зниження ділової активності [3]. 

Соціальні наслідки безробіття проявляються в тому що безробітні втрачають 
постійний дохід, посилюється конкуренція за престижні робочі місця, окремі 
достатньо значимі групи населення змушені працювати на не престижній, не цікавій 
для них роботі. Така трудова діяльність носить вимушений характер для виживання і 
не може бути ефективною і якісною. Людина через безробіття втрачає ініціативу, 
впевненість у завтрашньому дні, у своїх силах, знижується його трудовий потенціал. 
Для багатьох людей праця є не тільки джерелом доходів але і ділом власної гідності, 
честі. Для такої людини втратити роботу – це велика трагедія. Багато людей стають 
роздратованими, посилюється девіантна поведінка (алкоголізм, наркоманія, 
аморальні вчинки), погіршується соціально-психологічний клімат в суспільстві. 
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Працедавці можуть знизити ціну робочої сили, встановити більш тривалий 
робочий тиждень, чим дозволено законодавством, не виплачувати лікарняні листи і т. 
д. 

Тим не  менше не можна оцінювати явище безробіття лише негативно. Воно є 
умовою безперебійного формування економіки, бо забезпечує формування резерву 
робочої сили, необхідного для розвитку економіки, перерозподіл кадрів для тих 
галузей, продукція яких необхідна споживачам. 

Застосовують  два методи для обрахунку безробіття: на основі даних центрів 
зайнятості про  зареєстрованих безробітних.  Перевага даного методу в тому, що він 
не потребує значних фінансових витрат і звітність має періодичний характер. 
Недоліком методу є те, що інформація є неповною, не враховує тих осіб, які з тих чи 
інших причин не зареєстровані в центрах зайнятості; загальнонаціональні вибіркові 
дослідження домогосподарств. Ці дослідження дозволяють дослідити всі категорії 
безробітних, в тому числі не зареєстрованих в центрах зайнятості. Але вони є дуже 
дорогими і допускають наявність статистичної помилки [3]. 

В умовах сучасної економіки дуже важливим є прогнозування її стану. Також 
дуже важливим  є прогнозування безробіття, оскільки це дозволяє визначити резерв 
робочої сили, розмір фонду по допомозі по безробіттю, обрахувати вплив на 
економіку величини безробіття.  

На даний момент найбільш поширені такі моделі і методи прогнозування: метод 
найменших квадратів; метод експоненціального згладжування; метод імовірнісного 
моделювання; експертні методи прогнозування; моделі стаціонарних часових рядів; 
моделі нестаціонарних часових рядів; адаптивні методи прогнозування; метод 
групового обліку аргументів; теорія розпізнавання образів; прогнозування з 
використанням нейронних мереж, штучного інтелекту і генетичних алгоритмів. 

Враховуючи вище сказане, для ефективного функціонування української 
економіки і своєчасного вирішення проблем, спричинених безробіттям,  необхідний 
пошук ефективних способів прогнозування безробіття, що дозволяє точно визначити 
рівень безробіття у майбутніх періодах. Для такого прогнозування можна 
застосовувати різні методи, але найбільш простим і легко реалізованим на 
електронно-обчислювальних машинах є метод найменших квадратів. 

Для прогнозування соціально-економічних явищ необхідно здійснити такі етапи: 
постановка задачі, моделювання, збір статистичної інформації, чисельне 
моделювання, здійснення екстраполяції тренда, отримання прогнозу. Екстраполяцію 
тренда можна здійснити за допомогою методу найменших квадратів. Даний метод 
полягає у мінімізації суми різниці квадратів між прогнозованими за допомогою 
прогнозної функції даними і фактичними статистичними даними. Задача методу 
найменших квадратів полягає у пошуку таких коефіцієнтів функції, які б дозволили 
мінімізувати суму квадратів різниці між прогнозованими і фактичними даними. Для 
даного методу можна застосовувати генетичні алгоритми для пошуку коефіцієнтів 
функції прогнозування. 

Генетичний алгоритм є методом вирішення задач оптимізації що заснований на 
законах природної еволюції. Це спосіб пошуку оптимального рішення, який 
оснований на природних механізмах природного відбору і успадкування [1].   

Головна задача генетичного алгоритму – це пошук критерію оптимальності,  
тобто показника, що виражає граничну міру економічного ефекту прийнятого 
рішення і вибору найкращого із них, а також граничного рішення задачі 
прогнозування. 
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Від традиційних способів оптимізації генетичні алгоритми відрізняється 
наступними ознаками [4]: обробка закодованої форми параметрів задачі, а не їх 
значення (кодування параметрів); пошук рішення не з деякого початкового значення, 
а з їх множини (операції на популяціях); для пошуку рішення використовується 
тільки цільова функція (використання мінімуму інформації про задачу); застосування 
стохастичних (імовірнісних) правил відбору. 

Генетичні алгоритми синтезують генетичні і штучні поняття. Для кожного 
поняття з генетики можна представити його символьний аналог. До переваг  
генетичних алгоритмів можна віднести: не потребують інформації про досліджувану 
функцію; рідко допускають сходження в локальний екстремум; використовуються 
для дуже широкого класу задач; прості в реалізації; використовуються в задачах з 
постійно змінюваним середовищем. 

Недоліками генетичних алгоритмів можна вважати: дуже важко знайти точне 
значення глобального екстремуму функції; неефективно застосовувати для функції, 
що потребує значний час на обчислення; не для всіх задач можливо підібрати 
оптимальне кодування параметрів [6].  

Генетичні алгоритми мають такі ознаки як дискретність, неперервність, 
лінійність і відносна стабільність генетичних елементів, що проявляється в їх 
здатності до змін у формі мутації, тобто здатності генів до змін з наступним 
відтворенням і зміною з подальшим відтворенням змінених варіантів.  

Тому можна зробити висновок, що генетичні алгоритми є досить ефективним і 
перспективним засобом для вирішення різних класів задач. Даний клас алгоритмів 
дозволяє досить швидко знайти оптимальне значення різних функції, маючи лише 
мінімум інформації про вирішувану задачу. Щодо прогнозування, то вони 
дозволяють знайти параметри функції, що описує певне соціально-економічне явище, 
використовуючи апроксимацію функції. Дані алгоритми дозволяють знайти не лише 
локальне значення на певному проміжку функції, а й дозволяють знайти глобальне 
значення функції [5]. 

Для того щоб скласти ефективний алгоритм для прогнозування безробіття, 
необхідно розібратися в основних етапах генетичного алгоритму, а також в його 
механізмові.  

Основні етапи розробки генетичного алгоритму: випадкова генерація початкової 
популяції з n хромосом; визначення для кожної хромосоми її пристосування; відбір 
пар батьківських хромосом; проведення кросинговеру між батьківськими 

хромосомами з імовірність cp , отримання двох нащадків; мутація нащадків з 

імовірність mp ; повторення з 2 по 6 етап, генерація нового покоління особин, поки 

не буде досягнуто критерію зупинки алгоритму . 
Критерій зупинки алгоритму – це або досягнення визначеної кількості поколінь 

або сходження популяції, тобто коли всі значення популяції однакові і знаходяться в 
області екстремального значення. Кросинговер в такому випадку не змінює 
популяцію, а мутація призводить до вимирання особин, оскільки вони мають менше 
пристосування, коли екстремум є глобальним. Сходження популяції означає що 
знайдено найкраще або близьке до найкращого рішення. 

Основні оператори генетичного алгоритму: кросинговер, мутація, вибір батьків, 
селекція. 

Найбільш поширений у практиці канонічний генетичний алгоритм, який 
розроблений Джоном Холландом і описаний в його книзі «Адаптація в природних і 
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штучних системах» [7]. Він має наступні характеристики: цілочислене кодування; 
хромосоми в популяції мають однакову довжину; розмір популяції постійний; 
селекція методом рулетки; одно точковий кросинговер; побітова мутація; нове 
покоління формується виключно з особин-нащадків. 

Метод найменших квадратів є класичним методом прогнозування для складання 
прогнозу на короткостроковий період. Його суть полягає в отримані аналітичної 
залежності, яка якнайкраще описує початкові дані. Використовуючи генетичний 
алгоритм для задачі оптимізації в методі найменших квадратів для прогнозування 
безробіття потрібно виконати такі кроки: визначити кількість і тип змінних задачі, які 
потрібно закодувати в хромосомі; задати критерій оцінки особин, задавши цільову 
функцію (функцію пристосування); вибрати спосіб кодування і його параметри; 
визначити основні параметри генетичного алгоритму, такі як розмір популяції, тип 
селекції, генетичні оператори і їх імовірності, величина розриву поколінь.  

Використання генетичних алгоритмів для вирішення значного класу задач 
дозволяє зменшити об’єм і час обчислення і спростити моделювання функцій, 
скоротити число помилок моделювання. 

Для практичного вирішення задачі прогнозування безробіття пропонується 
розробляти програму на мові програмування С# , що дозволяє знайти аналітичну 
залежність у вигляді лінійної або квадратичної функції. Рішення про вибір мови C# 
ґрунтувалося на тому, що ця мова є мовою об’єктно-орієнтованого програмування, 
що дозволяє представити особину (закодований параметр рішення функції 
прогнозування) та популяцію (множину можливих рішень) за допомогою класів та 
об’єктів. Також це мова програмування для Windows, найбільш популярної 
операційної системи, що використовується на більшості персональних комп’ютерів. 
Розроблений проект прогнозування безробіття може використовуватися 
спеціалістами з метою визначення прогнозованої кількості безробіття на наступний 
місяць та визначення основних тенденцій безробіття по Україні. 

Як показують розраховані прогнозні значення, дані функції можуть 
застосовуватися для прогнозування кількості безробітних на короткостроковий 
період, де аналітична залежність має вигляд лінійної функції. Для більш 
довгострокових періодів необхідно весь час коригувати зовнішній вигляд функції на 
основі фактичних даних за попередній період. 

Таким чином для прогнозування безробіття необхідно визначити такі 
коефіцієнти для функції прогнозування, що мінімізують значення функції 
найменших квадратів, закодувати ці коефіцієнти за допомогою двійкового коду і 
здійснювати над ними генетичні оператори схрещування, мутації та здійснювати на 
кожному наступному кроці генетичного алгоритму відбір у нову популяцію 
можливих параметрів функції прогнозування, що мають менше за певне граничне 
значення функції найменших квадратів. Загальна схема алгоритму для прогнозування 
безробіття така: збір фактичних даних по безробіттю за минулі періоди, визначення 
вигляду функції прогнозування безробіття шляхом пошуку коефіцієнтів за 
допомогою генетичного алгоритму, розрахунок прогнозу за допомогою визначеної 
функції. Генетичний алгоритм використовується для пошуку мінімального значення 
функції найменших квадратів різниці між фактичними і прогнозованими даними.   

Висновки. Для прийняття ефективних рішень на підприємствах соціальної 
сфери необхідно застосовувати сучасні досягнення інформаційних технологій.  
Однією із таких технологій є застосування генетичних алгоритмів. Дані алгоритми 
застосовують для знаходження оптимального значення функції. Генетичні алгоритми 
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можна застосовувати у зв’язці з методом найменших квадратів, який дозволяє знайти 
вигляд функції, маючи лише сукупність статистичних даних за періодами. 
Знайшовши таку функцію, можна складати короткострокові прогнози. 
Запропонована методика може використовуватись у процесі дослідження попиту і 
пропозиції на ринку праці управліннями праці та соціального захисту населення 
регіональних рівнів та державними службами зайнятості. 

Тема безробіття є досить актуальною для України  та всього світу. В нашій 
державі сотні тисяч людей працездатного віку вимушені бути безробітними, але 
тільки частина з них, згідно з офіційними даними, має статус безробітного. Існує 
проблема прихованого безробіття, неофіційного працевлаштування а також значного 
розриву між кількістю зареєстрованих безробітних і кількістю заявлених вакансій. 
Проблема безробіття значною мірою пов’язана з економічною кризою та циклічними 
коливаннями економіки. Але погляд на безробіття як наслідок тільки економічної 
кризи та циклічних коливань економіки помилковий. Воно пов’язане з економічним 
розвитком, структурними змінами в потребі робочої сили, рівнем освіти чи потребою 
в перенавчанні. 

Інформаційна модель прогнозування безробіття повинна допускати можливість 
прогнозування рівня безробіття а також кон’юктури на ринку праці на основі 
статистичних даних попередніх періодів, а також  соціально-економічними 
факторами, що склалися на даному етапі. . 

Тому запропонована модель прогнозування безробіття є ефективним способом 
здійснити короткостроковий прогноз про приблизну кількість безробітних та 
розрахувати необхідні витрати на виплати допомоги на випадок безробіття. 

_________________________ 
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THE USAGE OF GENETIC ALGORITHMS IN SOCIO-ECONOMIC 
PHENOMENON FORECASTING 
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The article is devoted to analysis of usage of genetic algorithms in socio-
economic phenomenon forecasting and unemployment in particular. The genetic 
algorithms are proposed to be used in conjunction with the method of least squares that 
gives ability to find the form of the function by complex of statistics for the periods. When 
the function is found, there is an ability to make short-term predictions. This increases the 
efficiency of the forecasting the labor market. 
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В статье рассмотрено использование  генетических алгоритмов при 
прогнозировании социально-экономических явлений, а именно, безработицы. 
Предложено генетические алгоритмы использовать вместе с методом наименьших 
квадратов, который позволяет находить вид функции, имея только совокупность 
статистических данных по периодам. Определив такую функцию, можно составлять 
кратковременные прогнозы. Это увеличит эффективность прогнозирования на рынке 
труда.  

Ключовые слова: генетические алгоритмы, прогнозирование, метод наименьших 
квадратов, безработица.  
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНИ (2002-2012рр.)  

В. Стефанишин 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008  м.Львів, проспект Свободи, 18 

Досліджено особливості  розвитку національного ринку облігацій 
підприємств та напрямки його вдосконалення в контексті посилення 
конкурентоспроможності національної економіки. 
Ключові слова: фондовий ринок, ринок облігацій підприємств,цінні 
папери,фондова біржа,обсяг торгів, фінансові інструменти, біржовий 
обіг. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах   ринок облігацій є невід'ємною 
сколадовою фондового ринку. Основною метою його функціонування є акумуляція 
фінансових ресурсів, забезпечення ефективного перерозподілу капіталу між 
суб'єктами та галузями національної економіки. Ринок облігацій – важливе джерело 
фінансування як  діяльності економічних суб’єктів, так і забезпечення можливостей 
інвестування власникам фінансових ресурсів. 

Дослідження особливостей розвитку вітчизняного ринку облігацій підприємств, 
механізмів залучення додаткових ресурсів економічними суб’єктами через його 
інструменти дає змогу визначити вплив ринку на інвестиційну діяльність в країні. 
Цим зумовлена актуальність даної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу ролі фондового ринку в 
активізації інвестиційної діяльності присвячено праці зарубіжних учених: З. Боді, 
Дж. Маркус, В.Д. Никифорова, В. Шарп і українських науковців: В.Д. Базилевич, 
Т.В. Грищенко, М.І.Крупка, І.О. Лютий, О.М. Мозговий, В.М. Опарін, В.Й.Плиса, 
В.М. Шелудько, О.М.Юркевич.  У дослідженні розвитку та функціонування 
фондового ринку залишається дискусійним питання щодо ролі ринку корпоративних 
облігацій та його особливостей  в  активізації інвестиційного процесу в національній 
економіці. 

Постановка завдання. Метою дослідження є визначення ролі ринку облігацій 
підприємств в активізації інвестиційної діяльності, обґрунтування особливостей та 
напрямків удосконалення його функціонування. 

Виклад основного матеріалу. Застосування інструментів фондового ринку є 
передумовою  досягнення стабільності та забезпечує розширене відтворення 
національного виробництва. Основними цінними паперами, за допомогою яких 
суб’єкти підприємницької діяльності залучають інвестиційні ресурси на фондовому 
ринку, є акції та корпоративні облігації. Емісія облігацій є одним з розповсюджених 
способів фінансування інвестицій, який нині використовується підприємствами.  

Впродовж 2002-2012рр. в Україні відбувалось поступове підвищення активності 
фондового ринку, про що свідчать показники обсягу торгівлі цінними паперами. Так, 
результати обсягів торгів цінними паперами на фондовому ринку засвідчують, що  у 
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2012р. він становив 2530,9 млрд  грн, що більше у 23рази(або на 2422,3млрд. грн.) за 
обсяг торгів у 2002 р. Простежується стійке  випередження обсягів торгів цінними 
паперами  обсягів ВВП, впродовж 2009 – 2012рр. [6]. Значне зростання обсягів торгів 
на фондовому ринку пояснюється збільшенням обсягів фінансових ресурсів, що 
інвестуються в цінні папери українських емітентів як вітчизняними, так і 
зарубіжними інвесторами, а також зростанням вартості цінних паперів емітентів, з 
якими укладались угоди.  

Зростання обсягів торгів на фондовому ринку України зумовлюється також 
введенням нової біржової технології – інтернет-трейдингу. Вперше  у 2009 р. 
інтернет-трейдинг був застосований  на “Українській біржі.” Інтернет-трейдинг на 
фондовому ринку здійснюється через онлайн-брокера – професійного учасника 
фондового ринку з ліцензією на брокерську діяльність (торгівця цінними паперами) і, 
який має відповідне програмне забезпечення. На початку 2011 р. Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) запровадила додаткові можливості 
подачі адміністративних даних та інформації професійними учасниками фондового 
ринку – у вигляді електронних документів з накладанням електронного цифрового 
підпису. Це  дозволило значно збільшити участь фізичних осіб в торгах на ринку 
цінних паперів.   

Впродовж 2012 року переважав обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними 
паперами на вторинному ринку і  становив 208,26 млрд грн [6].Структура виконаних 
біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на 10 організаторах торгівлі 
протягом 2012 р. була  наступною: обсяг торгів на первинному ринку становив 
9,27%; обсяг торгів на вторинному ринку–78,98%; ринок приватизації -0,03%; 
строковий ринок –9,26%;обсяг торгів на ринку РЕПО– 2,46% від загального 
обсягу[6].Найбільші обсяги торгів цінними паперами здійснювались на фондових 
біржах: Перспектива, ПФТС, УБ, КМФБ. Питома вага обсягу торгів 
на організованому та неорганізованому ринках цінних паперів у загальному обсязі 
торгів у 2002р.  становила відповідно 6,0 і  94,0%, а у 2012р. вже відповідно  12,6% 
операцій з цінними паперами і обсягом виконаних договорів в 263,67 
млрд  грн  проходять через біржу,а відповідно 87,4% та 2,2 трлн. грн.– обертаються 
на позабіржовомуринку[6].Фондовий ринок є децентралізованим з домінуючою 
часткою позабіржового обігу цінних паперів, хоча світова тенденція 
характеризується створенням загальнонаціональної системи фондового ринку країн, 
де є ринок цінних паперів, що дає можливість інвесторам не тільки отримувати 
інформацію про котирування цінних паперів на міжнародних біржах та в 
позабіржових торговельних системах, а й укладати угоди з купівлі-продажу цінних 
паперів. Розвиток, передусім, біржового сегменту українського фондового ринку 
стимулюватиме вдосконалення інших його складових – депозитарної та 
розрахунково-клірингових систем, покращуватимеінвестиційну привабливість 
фінансових інструментів. 

Вагомою складовою фондового ринку є ринок облігацій, на якому відбувається 
обіг цих боргових зобов'язань. До цінних паперів, з якими працює ринок облігацій, 
відносять корпоративні,муніципальні та державні облігації. Особливістю даного 
ринку є стрімкі темпи його розвитку в порівнянні з іншими сегментами, оскільки 
саме випуск корпоративних облігацій є одним із надійніших способів залучення 
великих обсягів довгострокового позикового фінансування. Попри значне 
зростання  все ж обсяг українського ринку корпоративних облігацій 
залишається  удвічі менший , ніж у Росії , втричі –  ніж у Польщі , в 10 разів менше , 
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ніж в Естонії , в понад 20 разів – ніж у США та не відповідає геополітичному 
потенціалу України[10].  

Експерти також вказують, що структура реальної капіталізації фондового ринку 
України не перевищує 12 % ВВП , тоді як у більшості розвинених фондових ринків 
цей показник коливається на позначці 40-60 % ВВП; у США –  101,2;Великобританії 
- 97,2 ;Угорщині - 30 %; Польщі – 24[10].   

На національному ринку облігацій у 2012 р. простежується  значне збільшення 
обсягів зареєстрованих облігаційних випусків, що свідчить про зростання у 
підприємств зацікавленості до цього фінансового інструменту і якщо у 2002р. було 
зареєстровано 108 випусків облігацій підприємств на суму 4,3 млрд грн. , то  в 2012 
р.  відповідно 332  випуски  і  на – 51,4 млрд грн., що в 11,9 рази більше порівняно з 
2002р. [6].  

Головним фактором, який визначав  тенденції розвитку фондового ринку 
впродовж 2002-2012рр. є макроекономічна ситуація в Україні. Динаміка 
економічного зростання національного господарства, яка простежувалась 
впродовж  2002-2009рр. спричинила позитивну тенденцію до зростання і розвитку 
фондового ринку. Проте світова фінансова криза 2008-2009рр. зумовила низхідну 
тенденцію  у його розвитку в 2010р.,  а в надміру нестійкий економічний розвиток 
країни  у 2011р. спричинив  значне уповільнення економічного зростання – приріст 
ВВП за підсумками 2012 р. становив лише 0,2 % проти 5,2 % у 2011 р.  

 
Рис.4. Динаміка обсягів зареєстрованих випусків облігацій підприємств у 2002-

2012 рр., млрд грн 
Джерело: побудовано автором на основі [6]   
 
Це сформувало низку ризиків для стабілізації макроекономічного становища 

країни ,оскільки найбільший внесок у формування приросту ВВП забезпечили такі 
види економічної діяльності, як торгівля (0,5 в. п. приросту), операції з нерухомим 
майном (0,2 в. п.), транспорт (0,1 в. п.), тобто галузі сфери послуг, а не галузі 
реального сектору економіки[6]. 

Аналіз співвідношення емісії акцій, облігацій підприємств до інвестицій в 
українську економіку в 2002-2012рр. теж засвідчує стійке зростання частки облігацій 
підприємств в інвестиціях в економіку України з 9,2%(2002р.) до 19,9%(2007р.), а 
далі простежується тенденція спаду до 5%((2010р.), з 2011року – зростання до 13,8%, 
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надалі – 18,5%(2012р.) та їх переважання над акціями, хоча ще в 2009р. частка 
останніх  становила 52,4% (табл. 1).  

Таблиця 1  
Співвідношення емісії акцій, облігацій підприємств 

до інвестицій в  українську економіку  в  2002-2012рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [6; 8; 9]  
 
Впродовж 2002-2012рр.простежується також тенденція до галузевої зміни 

емітентів з випуску облігацій підприємств  : якщо у 2002р. переважали емітенти 
галузей матеріального виробництва ( найбільші обсяги випусків зареєстрованих 
облігацій підприємств у 2002р. належали  дочірній  компанії «Газ України» НАК 
«Нафтогаз України»( 81,4%); державній компанії з утилізації відходів як вторинної 
сировини «Укрекокомресурси» (2,3%); ТОВ Аркада-Фонд ( 1,6%); ТОВ «Метален» 
(1,2%); державне акціонерне товариство «Титан» (1,2%); ТОВ Торговий дім 
«Запоріжсталь» (0,9%); ВАТ «Сармат» (0,7%)), то у 2012р. емітенти   представляли 
діяльність у сфері транспорту та зв’язку,фінансову діяльність; діяльність у сфері 
культури та спорту( Державне агентство автомобільних доріг України(27,2%);  ПАТ 
«Комерційний банк «Приватбанк»(18,5); ТОВ «Хлібінвестбуд»(5,8); Державна 
іпотечна установа(3,9); Державне підприємство «Енергоатом»(3,3)). Обсяг емісії 
облігацій цих емітентів становив 58,8% від загального обсягу випусків 
зареєстрованих облігацій [6]. Відбулись зміни і в структурі організаторів торгівлі 
облігаціями підприємств, якщо у 2002р.  ними торгували  лише на одній  ПФТС, тоді 
як  в 2012р. торги проводились на таких фондових біржах:   «Перспектива»  –
132,71млрд. грн ( 55,3%,), ПФТС 38,05 млрд. грн.( 33,9%,) та «Українській біржі» 
6,94 млрд. грн ( 9,1%) [6]. Частка торгів зростає повільно на організованому ринку з 
облігаціями підприємств і становила у 2012р. лише 9,98% (26,36 млрд. грн.) 
сукупного обсягу торгів, що трохи  вище показника 2011 р. – 9,13% (21,53 млрд. грн.) 
[6]. 

Рішення щодо інвестування  коштів у цінні папери приймають з врахуванням 
аналізу ринкової кон'юнктури певних фінансових інструментів. Важливою 
характеристикою ринку цінних паперів є його ліквідність, яка залежить від  стійкості 
попиту на цінні папери, котрий визначається інвестиційною привабливістю і  їх 
надійністю. Аналіз ринку облігацій підприємств, проведений О.Юркевич, 
А.Шинкаренко, підтверджує низьку ліквідність, значну волатильність ринкових 
показників, ризикованість інструментів, а також низьку торгову активність[13].  

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Інвестиції в економіку, 
млрд. грн. 

46,5 59,9 89,3 111,1 148,9 222,6 272,0 192,8 189,0 259,9 263,7

Темп приросту, %  28,6 49,0 24,4 34,0 49,4 22,1 -29,1 -1,9 37,4 1,4 
Відношення емісії акцій 
до інвестицій в економіку, 
% 

27,4 30,0 31,7 22,3 29,2 22,4 16,9 52,4 21,4 22,3 17,7 

Відношення емісії 
облігацій 
підприємств до інвестицій 
в економіку, % 

9,2 7,0 4,6 11,4 14,8 19,9 11,5 5,2 5,0 13,8 18,4 
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Істотний вплив на ринок облігацій України здійснює банківська система, яка є 
основним кредитором економіки (обсяг залучених довгострокових кредитів у 2012 
р.склав 101,0 млрд грн.) [7].  В той час як обсяг залучених інвестицій на фондовому 
ринку в  національну економіку становив у 2012 р. 67,2 млрд грн. , що дорівнює  
66,6% від обсягу залучених довгострокових кредитів , що засвідчує про значні 
перспективи розвитку ринку облігацій   [6].  

Подальші наукові дослідження з даної теми варто проводити в контексті 
розгляду особливостей державного регулювання фондового ринку країни. 

Висновки.  Таким чином,  проведене дослідження дозволяє зробити такі 
висновки: а) фондовий ринок, в тім числі ринок облігацій підприємств є 
децентралізованим з домінуючою часткою позабіржового обігу цінних паперів, хоча 
світова тенденція характеризується створенням загальнонаціональної системи 
фондового ринку; б) емітентами виступають переважно підприємства сфери послуг, а 
не матеріального виробництва; в) простежується стала тенденція до зростання 
обсягів торгів цінних паперів і  випередження ними обсягів ВВП країни, що 
зумовлюється також застосуванням нової біржової технології – Інтернет-трейдингу; 
г) динаміка розвитку ринку облігацій є мінливою,оскільки очікування зниження 
основних макропоказників, пов’язаних з розвитком реального сектору економіки, 
знаходять відображення на функціонуванні фондового ринку: відбувається зміщення 
акцентів з пайових інструментів на фінансові інструменти з фіксованим доходом і 
тенденції спаду чергуються із тенденціями зростання обсягів торгів цінними 
паперами; д)в інвестиціях в українську економіку домінує частка облігацій 
підприємств серед цінних паперів. Важливим для національного регулятора 
(НКЦПФР) є   постійне вдосконалення законодавства про ринок цінних паперів. 

_________________________ 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА АКЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ  

НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

М. Стефанишин 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
79008  м.Львів, проспект Свободи, 18 

Висвітлено теоретичні основи ціноутворення на акції при проведенні 
ІРО, виявлено головні чинники, які впливають на рівень цін на акції. 
Ключові слова: акція, фондова біржа, асиметрія інформації, компанія, 
податок, інформаційна каскада, компанія – емітент, первинне публічне 
розміщення акцій, продаж акцій за заниженою ціною. 

Актуальність. Одним з найбільш ефективних шляхів довгострокових та 
порівняно недорогих альтернативних джерел фінансування модернізації компаній 
(акціонерних підприємств) є залучення капіталу шляхом проведення первинного 
публічного розміщення акцій (ІРО – Initial Public Offering), що нині є 
розповсюдженим. Український фондовий ринок наразі не є досить розвинутим і 
характеризується низьким рівнем активності та спекулятивністю проведення 
операцій, тому вітчизняні компанії змушені шукати кошти на міжнародних ринках 
капіталу. Таким чином, на сьогоднішній день існує проблема теоретичного 
обґрунтування і практичних рекомендацій щодо ціноутворення на акції при 
проведенні ІРО, виявлення чинників, які впливають на рівень цін на акції. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що питання ІРО 
недостатньо висвітлено у вітчизняній літературі. Проблеми фондового ринку в 
Україні досліджували такі вчені як: М.Крупка, О. Мозговий, В. Оскольський, А. 
Пересада, О.Підхомний, В.Плиса, О.Сохацька ,  І.Школьник, О.Юркевич і інші. 
Натомість теоретичні підходи до аналізу основних чинників ціноутворення на акції 
розроблені у працях зарубіжних вчених-економістів таких як: Л. Бенвеністе, В. 
Бусаба, В. Вільгельм, І. Велч, К. Ханлей, Т. Луінгран,  Дж. Ріттер, К. Рок, та інших. 

Метою даної статті є аналіз теорій:  асиметрії інформації, інституційної і 
управління компанією та їх вплив на ціноутворення на акції при проведенні 
первинного публічного розміщення на фондовому ринку.  

Виклад основного матеріалу. Важливою галуззю досліджень IPO (первинного 
публічного розміщення акцій) є розкриття особливостей ціноутворення на акції, 
зумовлене як асиметрією інформації, інституційними чинниками, так і – управлінням 
компанією. Визначення чинників заниження вартості (underpricing) акцій компаній, 
яке спричиняє втрату компанією своїх можливих прибутків має місце тоді, коли 
компанії продають свої акції недооціненними: ціна закриття в перший день торгів, як 
правило, набагато вища в порівнянні з початковою ціною розміщення.  

Зарубіжні учені Дж. Ріттер (Ritter J.), І. Велч (Welch I.) у 2002р. проаналізували 
більше 6249 угод IPO з 1980 по 2001 рр., і з'ясували, що в середньому в перший день 
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продажу прибуток з акції становить 18,8% [10]. Така ситуація простежується не лише 
в США, але загалом у всіх країнах, де акції компаній, які здійснили IPO, були 
занижені.  

Дослідження учених підтвердили середньозважені початкові прибутки з 
випущених акцій через IPO для 19 європейських країн за період 1990-2003 рр. та для 
восьми країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону і восьми латиноамериканських за 
період 1990-2001 рр.. Вони також вважають, що ступінь заниження вартості акцій 
компаній є різним в залежності від країни. Наприклад, у Франції є нижчим, ніж в 
Німеччині та вищим в Азії порівняно з країнами Латинської Америки. Цілком 
ймовірно, що ці різниці між країнами частково пов'язані з відмінностями в 
організаційній структурі, де проводиться розміщення акцій через IPO [5, с.383].  

Ряд економічних теорій пробують пояснити, чому відбувається заниження 
вартості (underpricing) акцій компаній. Ключовими учасниками угоди з IPO є 
компанія, яка випускає акції, інвестиційний банк-консультант та інвестори, що 
купують акції і найбільш поширеними є теорії, які припускають, що один з учасників 
угоди знає більше, ніж інші (asymmetric models).  

Коли компанія-емітент є більш поінформована, ніж інвестори, тоді раціональні 
інвестори зіштовхуються з такою проблемою: тільки емітенти з акціями, у яких є 
гірша за середню якість, хочуть продати свої акції за середньою ціною. Високоякісні 
емітенти хочуть диференціювати себе від емітентів з гіршою якістю акцій і будуть 
старатися сигналізувати свою якість. Ось чому, емітенти з кращою якістю навмисно 
продають свої акції за нижчою ціною, ніж ринкова і це заважає емітентам з нижчою 
якістю імітувати. Таким чином, вони показують, що вони високої якості і втрачають 
свої гроші під час IPO [10]. 

Учений Д. Барон (Baron D.) у 1982р. запропонував модель, в якій інвестиційний 
банк-консультант є краще проінформований про ситуацію на ринку капіталу, ніж 
емітент. Емітент не може слідкувати за зусиллями, які зроблені інвестиційним 
банком для продажу його акцій. Оптимальним буде делегувати більш 
поінформованому інвестиційному банку  право визначати ціну на акції та робити 
невелике заниження вартості (underpricing) акцій компанії, щоб спонукати банк 
продавати краще [1].  

Існують також теорії, які припускають, що інвестори є поінформованіші, ніж 
емітент. Інвестори можуть мати повнішу інформацію про поточний попит на ринку. 
Тоді емітент має проблему з розміщенням своїх акцій: він не знає, який попит буде 
на них. Деякі теорії намагаються змоделювати конкретну криву попиту [10]. 

Коли всі інвестори однаково поінформовані, вони будуть купувати акції тільки 
тоді, коли їх ціна буде нижчою від звичайної ринкової оцінки. Ось чому в успішних 
IPO спостерігається заниження вартості (underpricing) акцій компанії. Причина, чому 
деякі компанії продають свої акції за завищеною ціною полягає в тому, що всі 
інвестори вважають, що акції будуть із завищеною ціною. Припущення, що інвестори 
по-різному інформовані є реалістичнішим .  

К. Рок  (Rock K.) у 1986р. розробив модель, де припустив, що існує група 
інвесторів, які є більше проінформовані за компанію-емітент, а також від усіх інших 
інвесторів. Якщо розміщуються нові акції за очікуваною ціною, такі 
поінформованіші інвестори витісняють всіх інших, коли пропонуються акції 
успішних компаній. У випадку, коли пропонуються акції неуспішних компаній, 
більш поінформовані інвестори відступають з ринку і всі ці акції дістаються 
непоінформованим інвесторам, які отримають нижчий за середній прибуток або 
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збиток з них. Компанія-емітент повинна пропонувати свої акції за заниженою 
вартістю (underpriced), щоб гарантувати, що непоінформовані інвестори їх придбають 
і отримають прибуток [12]. 

І. Велч (Welch I.) у 1992р. досліджує інформаційні "каскади". Учений зазначає, 
що у випадку проведення IPO акції продаються послідовно і наступні потенційні 
інвестори приймають рішення про купівлю акцій на основі поведінки попередніх 
інвесторів. Це може швидко призвести до інформаційної "каскади", в якій потенційні 
інвестори ігнорують власну інформацію та просто імітують попередніх інвесторів 
[14]. Вони вважають, що коли перший продаж був успішним, то наступні будуть теж 
успішними. І навпаки, невдалий початковий продаж відлякує потенційних інвесторів 
від купівлі, незважаючи на те, що в них є позитивна інформація про компанію. Як 
наслідок, попит на акції може бути на низькому або високому рівні протягом довгого 
часу . 

Попит також може бути настільки еластичним, що навіть нейтральний до ризику 
компанія-емітент буде продавати свої акції за заниженою вартістю, щоб повністю 
уникнути невдачі. Позитивний перший продаж принесе позитивні наступні. Це може 
служити поясненням, чому на початку торгів спостерігається продаж акцій компанії 
за заниженою ціною [14].  

І. Велч (Welch I.) у 1992р. показує, що для компанії-емітента краще, щоб 
існували інформаційні "каскади", ніж вільна комунікація між інвесторами. 
Запобігаючи вільному спілкуванню компанія-емітент знижує ймовірність того, що 
негативна інформація одного інвестора стає широко відомою і це знижує ймовірність 
того, що IPO не вдасться [14]. 

Ще одна можливість для інвестиційного банку, який проводить розміщення 
акцій, отримати більше інформації від поінформованих 
інвесторів – це процес формування замовлень (bookbuilding). Після визначення 
початкового діапазону ціни на акції інвестиційний банк та компанія-емітент 
проводять "роуд-шоу", щоб розрекламувати компанію серед майбутніх 
перспективних інвесторів. За допомогою цього можна визначити попит з боку 
потенційних інвесторів. Якщо попит буде високим, інвестиційний банк встановить 
вищі ціни на акції, але інвестори не хочуть показати свою високу зацікавленість і 
отримувати набагато вищі ціни на акції. Ось чому, щоб спонукати інвесторів 
говорити правду щодо своєї зацікавленості в купівлі акцій компанії, інвестиційний 
банк повинен запропонувати їм продаж акцій за заниженою вартістю (underpricing) 
[2; 3; 13].  

К. Ханлей (Hanley K.) у 1993р. документально підтвердив  науковий висновок, 
що випуски акцій, кінцева ціна яких перевищувала ліміти початкової ціни, 
встановленої в проспекті, мають, зазвичай, більшу занижену вартість (underpricing) в 
порівнянні з іншими IPO, і володіють більшою ймовірністю того, що зросте  
кількість випущених акцій [6]. Ці результати підтверджують вищезазначене ученими 
Л. Бенвеністе (Benveniste L.) і П. Спіндт (Spindt P.) [3]. Незважаючи на те, що акції 
продаються за заниженою вартістю, компанія-емітент отримає вигоду з цих 
домовленостей з інвестором. Процес прийому заявок (bookbuilding) дозволяє 
компанії-емітенту брати позитивну інформацію від інвесторів і, відповідно, 
підвищити ціну на акції. Чим позитивнішою є інформація (і тим самим є більше 
стимулів не розкривати її), тим більше грошей потрібно віддати у формі заниження 
ціни на акції (underpricing). Таким чином, перегляд ціни протягом процесу прийому 
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заявок (bookbuilding) та розміром заниження ціни в перший день торгів має 
позитивну кореляцію.  

Поряд з теорією асиметрії інформації, представники якої припускають, що 
один з учасників угоди знає більше, ніж інші, існують інституційні теорії, які 
зосереджуються на трьох важливих характеристиках фондового ринку: судові спори, 
податки, діяльність інвестиційних банків, яка спрямована на стабілізацію ціни [5, 
с.379].  

Для компанії, яка планує проведення IPO, потенційні витрати на судові позови є 
суттєвими. Крім стандартних витрат є ще непрямі витрати, такі як збитки на 
відновлення репутації компанії та її менеджерів, втрати від нереалізованих 
альтернативних можливостей використання часу менеджерів. Саме тому компанія 
хоче застрахуватися від можливих втрат шляхом проведення комплексної юридичної 
оцінки (due diligence) всіх потенційних ризиків в бізнесі, фінансах, менеджменті та в 
майбутніх прогнозах перед виходом на біржу. Однак, важко передбачити всі можливі 
події.  

Учені М.  Ловрі (Lowry M.) і С. Шу (Shu S.) у 2002р. провели тестування зв‘язку 
між ризиком судових спорів та продажем акцій за заниженою вартістю. Вони 
досліджували два аспекти: 1) компанії з високим ризиком судових спорів продають 
акції за більш заниженою вартістю, що виступає як форма страхування (ефект 
страхування); 2) більш занижена вартість зменшує очікувані кошти на судові спори 
завдяки зменшенню ймовірності подачі судового позову (ефект стримування). М.  
Ловрі (Lowry M.) і С. Шу (Shu S.) за допомогою системи рівнянь знайшли 
підтвердження обох аспектів гіпотези ризику судових позовів [7]. 

Наступним напрямком досліджень в інституційних теоріях є діяльність 
інвестиційних банків, спрямована на стабілізацію ціни (умисне уникнення спадів цін 
на акції на кілька днів чи тижнів). Початкова ціна на акцію компанії визначається на 
основі інформації від зацікавлених великих інвесторів. Інвестиційні банки 
зацікавлені у виставленні завищеної ціни на акцію, так як їхній прибуток із 
проведення IPO залежить від цього. Л. Бенвеністе (Benveniste L.), В. Бусаба (Busaba 
W.) і В. Вільгельм (Wilhelm W.) у 1996р. проаналізували та довели, що бажання 
інвестиційного банку у встановленні завищеної ціни на акції можна уникнути, коли 
інвестиційний банк бере на себе зобов'язання проводити стабілізацію ціни після 
початкових торгів і тим самим переконає потенційних інвесторів, що ціна не буде 
спеціально завищена. Стабілізація ціни на акції може розглядатися як зв‘язуючий 
механізм, що робить початкові торги на ринку ефективнішими [2]. 

Ще одним напрямком досліджень в інституційних теоріях є взаємозв‘язок 
переваг від оподаткування та втрат від продажу за заниженою ціною. К. Рийдфіст 
(Rydqvist K.) у 1997р. проаналізував IPO, проведені у  Швеції, до змін в Податковому 
кодексі в 1990р. та після них і показав значний спад в середньому прибутку на акцію 
від 41% до 8% відповідно. До 1990р. в Швеції зарплата більше оподатковувалася, ніж 
прибуток з капіталу, що сприяло тому, що оплата працівникам проводилась за 
рахунок виділення певної кількості акцій замість вищої зарплати. Це означало, що 
продаж акцій за заниженою ціною служив непрямою компенсацією. К.  Рийдфіст 
(Rydqvist K.) зробив висновок, що саме податкове законодавство до 1990 р. частково 
спричинило продаж акцій за заниженою ціною до його зміни в 1990р. [11]. 

Поряд з асиметричними та інституційними групами теорій існують також 
теорії управління компанією, які стверджують, що продаж акцій за заниженою 
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ціною допомагає сформувати базу акціонерів, щоб зменшити втручання інших 
зовнішніх інвесторів, коли компанія стає публічною [5, с.379].  

М. Бренан (Brennan M.) і Дж. Франкс (Franks J.) у 1997р. показав на вибірці 69 
IPO, проведених у Великобританії, що продаж акцій за заниженою ціною 
використовувався для забезпечення значного попиту на акції з боку великого числа 
інвесторів, щоб  тим самим збільшити розподіл власності та контроль над компанією. 
Це, в свою чергу, зменшило ймовірність володіння пакетом акцій для блокування 
серед нових інвесторів [4].  

Теорії аналізу поведінки інвесторів зосереджують свою увагу на впливі 
ірраціональних, тобто так званих „інвесторів настрою“ на ціни акцій, які можуть його 
спричинити і ціна акції стане нижчою за їх реальну вартість [5, с.379].  

А. Люїнгвіст (Ljungqvist A.), В.  Нанда (Nanda V.), Р.  Сінг (Singh R.) у 2004р. 
розробили модель оптимальної реакції компанії, яка провела IPO, на наявність 
„ інвесторів настрою“ на фондовому ринку. Оптимальним механізмом для компанії, 
на їх думку, буде передати свої акції інвестиційним банкам, які згодом продадуть їх 
„ інвесторам настрою“. Попит на акції цього типу інвесторів може зникнути 
передчасно, тримати акції в запасі і не продавати є ризиковано, тому для 
інвестиційних банків оптимальним буде продавати за заниженою ціною. Компанія-
емітент все одно отримує прибуток, так як він закладений в цінах інвестиційного 
банку. Це пояснює, чому компанія, яка виходить на IPO, не ставить агресивні ціни на 
акції в „гарячих“ ринках [8]. 

Т. Луінгран (Loughran T.), Дж. Ріттер (Ritter J.) у 2002р. запропонували теорію 
перспектив, щоб пояснити, чому компанія-емітент не переймається втратою 
можливих доходів, коли акції компанії продаються за заниженою ціною на початку 
торгів. Теорія перспектив вважає, що компанія-емітент цікавиться більше зміною в 
їхньому багатстві, ніж рівнем багатства. Теорія перспектив прогнозує, що в більшості 
випадків, які стаються на ринку IPO, компанія-емітент буде додавати втрати доходу 
під час продажу за заниженою вартістю на початку набагато більший прибуток від 
акцій, які залишилися, за рахунок стрибка в ціні вгору. Загалом виходить збільшення 
доходу [9]. 

Т. Луінгран (Loughran T.), Дж.  Ріттер (Ritter J.) емпірично довели, що IPO, які 
багато втрачають на продажу за заниженою вартістю на початку, є тими IPO, які 
продають пізніше уже за вищою ціною від тої, яка очікувалася під час підготовки 
проспекту про компанію. Ціна пропозиції поступово збільшується у відповідь на 
попит, який зростає. Власники акцій отримують позитивні сигнали з ринку, що їхній 
прибуток є набагато більшим,ніж вони очікували [9]. 

Т. Луінгран (Loughran T.), Дж. Ріттер (Ritter J.) також показали, що доходи з 
продажу акцій в перший день торгів можна передбачити, так як відбувається 
часткове пристосування до наявної публічної інформації на ринку. Компанії, які 
проводять IPO, коли ринок зростає, мають більші, ніж середні ринкові прибутки та в 
той же час більше втрачають від продажу за заниженою вартістю в перший день 
торгів. В свою чергу, коли ринок падає, прибутки є нижчими [9]. 

Висновок. Результати проведеного аналізу сучасних зарубіжних теорій 
 дозволяють виокремити такі основні чинники і врахувати їх вплив на рівень цін 

на акції при проведенні ІРО: 1) повна і своєчасна поінформованість інвестиційних 
банків, інвестора чи групи інвесторів та компанії-емітента; 2) інституційні 
чинники(судові спори, податки та діяльність інвестиційних банків, яка спрямована на 
стабілізацію ціни); 3) поведінка інвесторів (раціональна та ірраціональна).  
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The main goal of the article is to cover the theoretical foundations of shares pricing 
during the IPO, to identify the factors that have influence on the level of stock prices. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА АКЦИИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ  

М. Стефанишин  

Львовский национальный университет имени Ивана Франко 
79008 г. Львов, проспект Свободы, 18 
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АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕННЯ ЩОДО ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

В. Хорошун 

Запорізька державна інженерна академія 
69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226  

Дана стаття присвячена аналізу цінової політики та розробці 
спеціального інструментарію для реалізації прийняття рішень щодо 
вибору цінової політики підприємства. Побудовано концепцію 
моделювання цінової політики на основі синтезу математико-
статистичних методів та моделей ціноутворення. Запропоновано 
програмне забезпечення «Аналізатор» щодо автоматизації прийняття 
управлінських рішень формування цінової політики підприємства, яке 
адаптовано для вирішення задачі швидкого прийняття рішення на 
основі ряду параметрів оперативного корегування цінової політики 
підприємства. 
Ключові слова: цінова політика, моделювання, інформаційні системи, 
системи підтримки прийняття рішень, методи та моделі 
ціноутворення. 

В умовах зовнішнього середовища, що динамічно розвивається, підприємствам 
необхідно самостійно приймати рішення в різних областях своєї діяльності, 
формуючи власну політику розвитку. Формування цінової політики вимагає 
дослідження факторів, що обумовлює її вибір, визначення можливих сценаріїв 
розвитку ринку при прийнятті відповідної стратегії, розробку спеціального 
інструментарію для реалізації цієї стратегії. Складність формування цінової політики 
обумовлена ще й тим, що підприємство розглядається з одного боку, як елемент 
глобальної економічної системи, метою якої є задоволення споживачів, а з іншого – 
як окремо функціонуюча система, метою якої є одержання прибутку.  

Вирішенням проблеми формування цінової політики підприємства (ЦПП) з 
застосування економіко-математичних методів моделювання займалися такі відомі 
вчені, як Кизим М.О., Клебанова Т.С. [1], Корінєв В.Л. [2], Нэгл Т.Т.[3], Редченко К.І. 
[4] та багато інших. Вони, в більшості, визначають загальні підходи до 
удосконалення безпосередньо методів встановлення ціни, але слід зазначити, що 
окремі аспекти розроблення цінової політики потребують подальшого наукового 
опрацювання і зумовлюють актуальність даного дослідження. 

Проведений аналіз дозволив створити в рамках дослідження концепцію 
моделювання ЦПП (рис. 1), комплекс моделей формування ЦПП на основі 
системного підходу, який дозволяє забезпечити глибше розуміння призначення і 
функціональної ролі в управлінні підприємством цінової політики, даючи можливість 
розглядати та планувати стадії її створення, а також інформаційну систему підтримки 
прийняття рішень щодо цінової політики підприємства. Ефективність цінових рішень 
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залежить від низки чинників і факторів, які або сприяють розвитку підприємства або 
гальмують його діяльність. 

 
Рис. 1. Концепція моделювання цінової політики підприємства 
 
У концепції моделювання цінової політики розглянуто три основні контури:  
1. Аналіз основних факторів, що визначають цінову політику підприємства є 

початковим етапом планування цінової політики і включає в себе: 
- постановку цілей, які підприємство прагне досягти за допомогою 

встановлення цін на продукцію; 
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- визначення переліку конкурентів, яке включає оцінку переваг реальних або 
потенційно можливих конкурентів і призначених ними цін; 

- збір інформації про ціни на товари у конкурентів, що являє собою 
проведення моніторингу цін конкурентів. 

2. Моделювання цінової політики, або загальних принципів при встановленні 
цін, пов'язане в першу чергу з визначенням цінової стратегії, тобто набору методів, 
які дозволяють реалізувати дані принципи. 
При розробці цінової стратегії проводиться збір вихідної інформації, при цьому 
здійснюється дослідження ринку, розглядається пропозиція нових товарів і наявність 
продуманої системи їхнього збуту, проводиться стратегічний аналіз зібраної 
інформації і після цього вибирається стратегія для підприємства. 

3. Контур прийняття рішення є останнім контуром і являє собою систему 
прийняття рішень. На даному етапі необхідно враховувати рівень споживчого попиту 
на продукцію, еластичність попиту, можливу реакцію споживачів на збільшення 
обсягу збуту даної продукції, наявність державного регулювання ціноутворення на 
даному підприємстві, ціни на аналогічну продукцію у конкурентів. 

Таким чином, сформована концепція моделювання ЦПП допомагає 
відслідкувати процеси формування цінової політики на всіх етапах функціонування 
підприємства і поліпшити їх контроль, проаналізувати взаємодію цінової політики з 
іншими складовими політики розвитку підприємства, провести аналіз визначення 
поняття цінової політики і стратегії, провести аналіз існуючих методів та моделей 
цінової політики підприємства.  

Наступним кроком дослідження є вибір методів та моделей цінової політики 
підприємства. Проаналізовано два математико-статистичних методи - балансовий 
метод у розрахунку витрат і цін на продукцію (послуги) внутрішніх підрозділів 
підприємства та метод статистичних ігор, і його використання при обґрунтуванні 
знижок цін, а також модель Бертрана.  

Передумовою звернення до теорії статистичних ігор у області ціноутворення є 
те, що попит на товари формується під дією різних факторів і залежить у тому числі 
від моди, смаків, асортименту, варіантів, покупців та клієнтів. Усі ці фактори ведуть 
до попиту на товар (послугу), так як зміна вказаних факторів має сильний вплив на 
попит. Сильний вплив позначається на товарах легкої промисловості та 
різноманітних видів послуг для людей. Наприклад, для легкої промисловості - це не 
продані вчасно товари, які у майбутньому можуть не знайти своїх покупців, або нова 
фірма на ринку яка надає якісь послуги, може не знайти визнання на ринку потреб у 
зв’язку з конкуренцією. Для цього підприємства приймають рішення – зниження цін. 
Зрозуміло, що рішення у розмірі знижок цін не можуть прийматися необдумано. 
Насамперед, повинна прийматися до уваги можлива реакція клієнтів на зниження 
цін, яка, як відомо, вимірюється еластичністю попиту від ціни. На практиці 
еластичність попиту від ціни вивчається стосовно до основних споживчих товарів та 
послуг. Еластичність попиту від ціни на окремі конкретні послуги та вироби, продаж 
яких носить не постійний характер, являється невідомим. У зв’язку з цим можна 
вважати, що знижки цін мають характер ігор підприємства («статистика») з 
«природою». Прийняття рішення про розмір зниження цін необхідно розглядати як 
пошук оптимальних цін в умовах невизначеності, що дає можливість 
використовувати теорію статистичних ігор. 

Для практичної реалізації дослідження підтримки прийняття управлінських 
рішень щодо цінової політики підприємства розроблено програмне забезпечення 
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«Аналізатор». Програмний продукт являє собою web-додаток, який працює в он-лайн 
режимі. «Аналізатор» використовує завжди тільки актуальні данні для розрахунку, за 
рахунок інтеграції з сайтом hotline.ua  

Додаток написано на мові програмування PHP з використанням фреймворку 
Symfony2.  

Symfony2 – PHP-фреймворк, що реалізує концепцію MVC (модель-вид-
контролер) та автоматизує найзагальніші веб-задачі, являє собою 
широконалаштовану систему пов'язаних класів і призначений для розробки та 
керування веб-додатків. Symfony спрямований на прискорення створення та 
підтримку веб-застосунків, а також для збереження часу для розв'язування 
тривіальних задач у розробці (наприклад, написання валідаторів форм). Symfony 
ставить за мету дати розробникам повний контроль над конфігурацією: майже все 
можливо налаштувати, від структури каталогів до сторонніх бібліотек. Підтримує 
велику кількість баз даних, серед яких MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Microsoft 
SQL Server тощо. Серед можливостей: інструменти для локалізації та 
інтернаціоналізації, unit-тестування, БД-абстракції, smart-URL, Debug Toolbar, 
development та production режими, form framework. Відрізняється доволі якісною 
документацією та великою спільнотою. Symfony2 має модульну структуру, в якій 
модулі прийнято називати бандлами. Саме один з таких бандлів і було розроблено. 

Для запуску додатку потрібні наступні налаштування: 
- версія PHP 5.3.3; 
- JSON повинен бути увімкнений; 
- ctype повинен бути увімкнений; 
- в PHP.ini повинно бути налаштовано date.timezone. 
Веб-додаток отримує вхідні запити від клієнта, які інтерпретуються системою 

маршрутизації і передаються в функції контролера, де виконуються обчислення та 
формуються об'єкти відповідей, які відправляються клієнтові мережею з 
використанням протоколу HTTP. Інформація зберігається в базі даних. Доступ до 
даних організовано за допомогою ORM Doctrine.  

На рисунку 2 зображено схему роботи спроектованого веб-додатку. Як можна 
побачити зі схеми, додаток має 2 головних контролера. Перший обробляє запит на 
побудову графіка, другий – синхронізує дані з сайтом hotline.ua. 

 

Рис. 2. Схема взаємодії компонентів системи 

Концептуальною ідеєю «Аналізатора» при розрахунку є використання методу 
статистичних ігор з врахуванням конкуренції на певному сегменті ринку. 
«Аналізатор» видає завжди актуальні данні за рахунок інтеграції з сайтом 
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hotline.com. На цьому сайті є каталог товарів від різних виробників, цінові діапазони 
товарів та їх характеристики. «Аналізатор» поповнює свою базу знань різними 
існуючими видами продукції та їхними цінами. Оновити данні для «Аналізатора» 
можливо простим засобом, натиснувши кнопку «Оновити дані з сайту hotline.com», 
після чого данні є актуальними на поточний період.  

Таким чином, розроблене програмне забезпечення «Аналізатор» щодо 
автоматизації прийняття управлінських рішень формування цінової політики 
підприємства адаптовано для вирішення задачі швидкого прийняття рішення на 
основі ряду параметрів оперативного корегування цінової політики підприємства, а 
саме щодо можливих знижок на товар з мінімальним ризиком. 

_________________________ 
 

1. Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография / Под ред. Н.А. 
Кизима, Т.С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – 368 с. 

2. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників / В.Л. Корінєв //  Актуальні 
проблеми економіки. - 2004. - № 1. - С. 101-107. 

3. Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т.Т. Нэгл, Р.К. Холден- СПб: 
Питер, 2002. - 544с. 

4. Редченко К.І. Ціноутворення в сучасних умовах / К.І. Редченко // Наук. вісн. - 
НЛТУУ. – 2009. Вип.19.4  –  С. 222-226. 

АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В. Хорошун 
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Данная статья посвящена анализу ценовой политики и разработке специального 
инструментария для реализации решений по выбору ценовой политики предприятия . 
Построено концепция моделирования ценовой политики на основе синтеза 
математико - статистических методов и моделей ценообразования . Предложено 
программное обеспечение « Анализатор » по автоматизации принятия 
управленческих решений формирования ценовой политики предприятия, 
адаптировано для решения задачи быстрого принятия решения на основе ряда 
параметров оперативной корректировки ценовой политики предприятия . 
Ключевые слова: ценовая политика , моделирование, информационные системы , 
системы поддержки принятия решений , методы и модели ценообразования . 
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ФІНАНСОВА СУТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ХОЛДИНГІВ В УКРАЇНІ 

Н. Чорна 
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Київського національного торговельно-економічного університету 

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 87 

Стаття містить  аналіз фінансової сутності діяльності холдингових 
підприємств  та рекомендації щодо удосконалення їх розвитку. Метою 
дослідження є розробка та аналіз пропозицій щодо забезпечення більш 
досконалої  діяльності холдингових компаній в Україні, а також 
визначення ефективніших шляхів організації їх діяльності. основою 
міжорганізаційної інтеграції є успішна міжфункціональна взаємодія в 
рамках окремих структур. Результативність міжфункціональних 
взаємодій пов'язана з результативністю діяльності функціональних 
підрозділів інтегрованої структури, особливо це стосується 
фінансових потоків та їх оптимізації.  Ефективність управління 
функціональним розвитком  визначається ефективністю операційного 
розвитку інтеграції, фінансовими показниками розвитку як всього 
об’єднання, так і кожного дочірнього підприємства.   
Ключові слова: інтеграція, інтеграційний процес, інтеграційні 
об’єднання, фінансова сутність, фінансова діяльність, вертикальні 
інтеграційні об’єднання, вертикальна інтеграція. 

Ефективний розвиток економіки в умовах  розвитку ринкових відносин в 
Україні неможливий без активізації інтеграційних процесів, створення холдингових 
структур, обрання найефективніших джерел фінансування. Саме тому нині 
актуальним є подальше вивчення фінансової сутності діяльності холдингових 
компаній в країні, а також дослідження ролі держави у ній, поглиблений теоретико–
методологічний аналіз цієї діяльності та процесу її впровадження та реалізації. 

Теоретико-методологічну базу дослідження проблеми цієї проблеми 
здійснювали як зарубіжні так і вітчизняні науковці та вчені-економісти, серед яких 
доцільно виділити зокрема, І. Лукача, Ю. Уманця, В. Александрова, М. Гладія, В. 
Бойка, Т. Гайдука, Р. Дісмукаса, М. Вандев’єра, З. Ніколаєвої, Б. Пасхавера, В. 
Порохні, П. Саблука, С. Тютюнника, Л. Худолія та ін. 

Метою дослідження є розробка та аналіз пропозицій щодо забезпечення більш 
досконалої  діяльності холдингових компаній в Україні, а також визначення 
ефективніших шляхів організації їх діяльності. 

Ефективний розвиток економіки в умовах розвитку ринкових відносин в Україні 
неможливий без активізації інтеграційних процесів, створення холдингових 
структур, обрання найефективніших джерел фінансування. Холдингова компанія (або 
головне підприємство) є одним із суб’єктів, що разом створюють холдинг 
(холдингову групу). 
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Регулювання створення холдингових компаній в Україні здійснюється 
насамперед Законом України «Про холдингові компанії в Україні»  та Господарським 
кодексом України. Крім того, законодавство України про холдингові компанії 
складається з Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські 
товариства», інших законів та нормативно_правових актів [1]. 

Сьогодні державну політику у сфері діяльності холдингових компаній в Україні 
можна визначити як один із напрямів державної політики, спрямований на 
вдосконалення правового регулювання холдингових відносин, а також 
адміністративних відносин між органами державної влади й зазначеними суб’єктами 
господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання держави в їх діяльність й усунення 
перешкод для розвитку законної діяльності холдингових компаній [3]. 

Поява холдингів при переході до ринкової економіки є наслідком проведених 
економічних реформ. Основу розвитку холдингових компаній становить акціонерна 
власність, тому створення і поширення цих об’єднань тісно пов’язані з такими 
процесами, як приватизація, корпоратизація, створення ринкової інфраструктури . 
Однак холдинги виникли в Україні не тільки в рамках приватизаційного законодавства, 
а й унаслідок природних інтеграційних процесів концентрації виробництва й капіталу, 
відновлення зруйнованих технологічних взаємозв’язків господарюючих суб’єктів, які 
раніше входили до промислових та виробничих об’єднань. Україна, ураховуючи ті 
форми об’єднань, що існували в плановій соціалістичній економіці, є країною з 
традиціями ведення великого бізнесу, на відміну від багатьох інших європейських 
країн, економічний фундамент яких становить мале й середнє підприємництво [2]. 

Відповідно до Закону України «Про холдингові компанії в Україні» холдингова 
компанія є акціонерним товариством, яке володіє, користується та розпоряджається 
холдинговими корпоративними пакетами. Отже, фінансова сутність діяльності 
холдингів в Україні , ґрунтується на її веденні як діяльності акціонерних товариств. 
Це означає, що стосовно холдингових компаній в Україні діють ті правила 
регулювання їх функціонування, якими керуються всі акціонерні товариства в 
Україні, за винятком тих складових, що стосуються специфіки діяльності холдингів. 

Означене протиріччя із типом акціонерного товариства потребує вирішення 
шляхом внесення відповідних змін до Господарського кодексу України. Публічне 
акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 
може здійснювати приватне і публічне розміщення акцій. Разом із тим публічне 
акціонерне товариство має пройти процедуру лістингу і залишатися у біржовому 
реєстрі принаймні на одній фондовій біржі (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). Ці вимоги законодавства пов’язані із дуже значними 
капіталовкладеннями та вимагають великої вартості активів холдингової компанії [5]. 

Державна політика у сфері діяльності холдингових компаній повинна бути 
комплексною та охоплювати всі питання, що так чи інакше пов’язані з їх діяльністю. 
Така політика повинна бути прозорою, побудованою на наукових засадах і діяти 
адекватно цілям і завданням холдингових компаній в Україні. Її ефективність має 
визначатися глибоким аналітичним обґрунтуванням державно-управлінських рішень, 
всебічним аналізом надбань і втрат від їх упровадження, дієвістю системних елементів 
здійснення владних повноважень, чітким і відповідальним виконанням професійних та 
інших функціональних обов’язків усіма владними структурами держави [4]. 



Н. Чорна 
ISSN 2078-6115. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2013. Випуск 50 325

Управління має бути більш жорстким, основаним на економічній відповідальності 
осіб, що приймають господарські рішення, і водночас більш гнучким, щоб 
стимулювати завзятість господаря. 

Планове управління має відмовитися від тиску на волю суб’єкта господарювання і 
бути заміненим управлінським впливом на господарські інтереси. 

 Система державних заходів може бути доповнена встановленням пріоритетів і 
термінів,а також конкретними кількісними показниками, що в цілому утворить 
економічну програму, розроблену на основі конкретних концепцій. 

Упровадження ефективної системи державної підтримки холдингів здатне 
забезпечити вирішення комплексу проблем щодо виходу зі сформованої кризової 
ситуації, стабілізації та поступового нарощування виробництва. Це є основною базою 
для вдосконалення управління ходом ринкових перетворень. 

Дослідження фінансової сутності діяльності холдингів в Україні свідчить про 
необхідність розробки більш доцільної  системи законодавчих документів, щодо їх 
діяльності, а також ефективнішої політики держави у даній сфері. 

Сьогодні підприємствам найбільш доцільно використовувати логістичний підхід 
та гнучку систему використання  можливостей інтеграційного об’єднання, особливо 
в сфері фінансових потоків як в середині об’єднання, так і  з зовнішніми 
організаціями (табл. 1).  

Головною відмінністю такого підходу можна вважати концентрацію уваги на 
механізмі інтеграції окремих елементів і ланок інтеграційних структур в єдиний 
економічний потік і отримання синергетичного ефекту від інтеграції за рахунок 
прогнозування подій, а не простого формування адекватних відповідей на зміни 
зовнішнього середовища, які вже відбулися. Використання логістичного підходу до 
формування інтеграційних структур та оптимізації фінансових потоків, на відміну від 
традиційного підходу, відповідає вимогам загальної оптимізації всіх систем 
інтегрованої структури, що особливо важливо в умовах постійних динамічних змін в 
економіці, оскільки дозволяє не тільки враховувати потенційний напрямок розвитку 
економічних систем різного рівня, але і більш гнучко адаптуватися до 
непередбачених змін. Слід дотримуватись таких основних принципів, що 
забезпечують гарантований успіх створення холдингових структур:стратегічне 
цілепокладання, орієнтоване на завдання державного регулювання розвитку 
інтеграції; вибір виробничих пріоритетів і концентрація на них державних ресурсів; 
системність і впорядкованість конкретних регулятивних дій; наявність детально 
розроблених, легітимних механізмів, які забезпечують саму можливість здійснення 
тих чи інших вимог. 

На сьогодні в науковій літературі склалося декілька підходів до оцінки 
ефективності інтеграційних процесів та ефективності забезпечення функціонування 
інтегрованих структур. Найпоширенішими є: фінансовий підхід до визначення 
ефективності; підхід зростання конкурентоспроможності інтегрованої структури; 
підхід, спрямований на формування взаємовигідних довгострокових ділових 
відносин; вартісний; стратегічний; прибутковий; ринковий підходи. В рамках цих 
підходів пропонуються різні методики оцінювання економічного ефекту інтеграції, 
які базуються на використанні ймовірнісних методів, розрахунку інтегрованого 
значення, оцінці ринкового потенціалу тощо. Всі ці методики оцінювання 
ефективності інтеграційної взаємодії базуються на статичній характеристиці 
інтегрованої структури. 
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Таблиця 1 
Основні характеристики концепції формування інтеграційних структур та їх 

фінансова сутність 
№ 
п/
п 

Традиційний підхід Логістичний підхід 

1. Створення інтеграційних структур як 
«реакція на події» 

Створення інтеграційних структур на 
базі «передбачення подій», 
оптимізація фінансових потоків 

2. Каталізаторами розвитку 
інтеграційних процесів є прагнення до 
максимальної продуктивності 
підприємства-учасника інтегрованої 
структури 

Каталізаторами процесу розвитку 
інтеграційної взаємодії виступає 
прагнення до підвищення гнучкості й 
адаптації виробництва (до 
кон'юнктури ринку; мобільність 
фінансових коштів. 

3. Оптимізація окремих функцій і бізнес-
процесів 

Оптимізація всіх потокових процесів в 
інтеграційних структурах; перекриття 
потреб у фінансових коштах. 

4. Створення інтеграційних структур 
супроводжується укрупненням та 
ускладненням структур управління, що 
відбувається як по ієрархічним рівням 
(технологічний, оперативно-тактичний 
і стратегічний), так і по організації 
внутрішніх та зовнішніх взаємозв'язків 

Інтеграція всіх підсистем управління в 
єдине ціле, розгляд системи 
управління інтегрованою структурою 
як цілісного явища, особливо 
фінансовий та управлінський облік. 

5. Збереження внутрішньоструктурної 
конкуренції 

Заміна традиційних конкурентних 
відносин різними формами співпраці;  
взаємного кредитування, обміну тощо.  

6. Забезпечення підтримки високого 
коефіцієнта використання виробничих 
потужностей будь-якими засобами 

Орієнтація на підвищення пропускної 
спроможності виробничих 
потужностей, покращення фінансових 
показників ліквідності та 
рентабельності.  

 
Розвиток інтегрованої структури доцільно описувати з використанням 

динамічної моделі, яка дозволяє виявити тенденції розвитку підприємства, оцінити їх 
ефективність та виявити ті із показників, які мають значні відхилення від бажаних 
пропорцій.  

Динаміка розвитку складних вертикально-інтегрованих структур дозволяє 
виявити три етапи їх еволюції, кожному з яких властиві свої значення показників 
динамічного ряду: адаптація, зростання, розвиток. 

Для дослідження міри ефективності функціонування вертикально інтегрованих 
структур  автором запропоновані та були розраховані коефіцієнти подібності між 
еталонними та реальними станами складних інтегрованих структур в Україні (табл. 
2).  
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Таблиця 2 
Міра подібності еталонному стану  

вертикально-диверсифікованих компаній України, % 
Компанія 
 

Стратегія, що 
реалізується 

Міра подібності 
еталонному стану, 
% 

Ефективність  
інтегрованості 

Ukrlandfarming зростання 56 Вище середньої 
KERNEL зростання 75 Достатня 
Мрія Агрохолдинг розвитку 65 Достатня 
Миронівський 
хлібопродукт 

розвитку 57 Вище середньої 

Астарта-Киев зростання 54 Вище середньої 
Agroton Public Limited розвитку 62 Достатня 
Sintal Agriculture розвитку 47 Середня 
Дружба-Нова зростання 39 Низька 
Агропродінвест розвитку 41 Середня 
Індустріальна 
молочна компанія 

зростання 47 Середня 

Мілкіленд-Україна зростання 45 Середня 
 

Побудова динамічних моделей адаптації, зростання та розвитку дозволяє 
здійснити кількісне оцінювання відповідності інтегрованої структури ідеальному 
стану, який відповідає кожному з етапів розвитку інтегрованої структури, і на основі 
отриманих значень виявити стан, який найбільше відповідає ідеалу, і який буде 
характеризувати нинішній етап розвитку інтеграційної структури. 

Використання підходу динамічної співставності показників економічної 
ефективності вертикально-інтегрованих корпорацій України дозволило зробити 
висновок про середній або вище середнього рівень динамічної узгодженості 
показників розвитку вертикально-інтегрованих структур в Україні. Такий підхід 
може бути розвинутий і для оцінки ефективності фінансової діяльності холдингів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що основою міжорганізаційної 
інтеграції є успішна міжфункціональна взаємодія в рамках окремих структур. 
Результативність міжфункціональних взаємодій пов'язана з результативністю 
діяльності функціональних підрозділів інтегрованої структури, особливо це 
стосується фінансових потоків та їх оптимізації.  Ефективність управління 
функціональним розвитком  визначається ефективністю операційного розвитку 
інтеграції, фінансовими показниками розвитку як всього об’єднання, так і кожного 
дочірнього підприємства.   

В планах подальших досліджень – розробка моделей оптимізації фінансових 
потоків інтеграційних об’єднань.  

_________________________ 
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The article contains an analysis of the nature of the financial activities of holding 
companies and recommendations for the improvement of their development. The aim of the 
study is to develop and analyze proposals for the provision of improved activity holding 
companies in Ukraine. The author identifies effective ways to organize their activities. The 
basis of inter-organizational integration is successful cross-functional interaction within 
individual agencies. The impact of cross-functional interactions associated with the 
productivity of the functional units of the integrated structure. Researchers focus on the 
optimization of financial flows. Effectiveness of functional development is determined by 
the efficiency of the operational integration of financial performance as the entire 
association, and each subsidiary. 

Keywords: integration, the integration process integration associations, financial 
entity, financial activities, vertical integration merger, vertical integration. 
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ФИНАНСОВАЯ СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГОВ В УКРАИНЕ 
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Статья содержит анализ финансовой сущности деятельности холдинговых 
компаний и рекомендации по совершенствованию их развития. Целью исследования 
является разработка и анализ предложений по обеспечению более совершенной 
деятельности холдинговых компаний в Украине, а также определение эффективных 
путей организации их деятельности. Основой межорганизационной интеграции 
является успешное межфункциональное взаимодействие в рамках отдельных 
структур. Результативность межфункциональных взаимодействий связана с 
результативностью деятельности функциональных подразделений интегрированной 
структуры, особенно это касается финансовых потоков и их оптимизации. 
Эффективность управления функциональным развитием определяется 
эффективностью операционного развития интеграции, финансовыми показателями 
развития, как всего объединения, так и каждого дочернего предприятия. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционный процесс, интеграционные 
объединения, финансовая сущность, финансовая деятельность, вертикальные 
интеграционные объединения, вертикальная интеграция. 
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