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СЕКЦІЯ 1 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 
 

УДК 658.1:338.2:519.8 

З.Б. Артим-Дрогомирецька 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Z.B. Artym-Drogomyretska 

TAX CHARGE OF ENTERPRISE MANAGEMENT MODEL 

 

Одним із завдань реформування податкової системи є зниження 

податкового навантаження, забезпечення стабільності податкового 

законодавства, зближення бухгалтерського та податкового обліку. Податкова 

реформа в Україні розпочалася з прийняття нового Податкового кодексу, що 

набув чинності 1 січня 2011 року. Результатом податкової реформи є позитивні 

зрушення України у світових рейтингах; скорочення кількість податків та 

зборів, а також затрат часу на їх сплату; зниження ставок ключових податків. 

Проте, Україна і досі залишається країною, що має одну з найгірших 

податкових систем у Європі та світі. 

Новий 2014 рік для представників бізнесу мав початися виконанням 

однієї з головних обіцянок Податкового кодексу – зниження ставки ПДВ до 

17% і зниження ставки податку на прибуток до 16%. Втім, Верховна Рада 

19 грудня 2013, проголосувавши за зміни до Податкового кодексу, перенесла з 

1 січня 2014 року на 1 січня 2015 зниження ставки ПДВ до 17%. А ставка 

податку на прибуток підприємств у 2014 році буде знижена тільки на 1% - до 

18%, а не до 16%, як планувалося раніше. При цьому податок на прибуток в 

2015 році складе 17%, і тільки у 2016 році – 16% [4].  

Важливим напрямом подолання проблеми надмірності податкового 

навантаження та адаптації до невизначеності податкового середовища є 

формування комплексу заходів щодо управління податковим навантаженням на 

рівні окремих підприємств із метою прийняття ефективних управлінських 

рішень у сфері оподаткування. 

Для  оцінки рівня податкового навантаження на підприємство, а також 

для визначення впливу податкового навантаження на фінансовий результат 

підприємства побудовано імітаційну модель. У моделі розглядається 

підприємство як торговельно-посередницька організація. Запропонована 

модель базується на застосуванні методів і моделей системної динаміки, 

особливість якої полягає в здатності в реальному режимі часу описати об’єкт 

моделювання і одержати як поточні так і прогнозні характеристики.  

Результати модельного експерименту демонструють високий рівень 

витрат підприємства у порівнянні з отримуваним прибутком. Вплив податку на 
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прибуток на прибутковість підприємства є незначним. Для підвищення 

прибутковості, потрібно переглянути статті витрат на підприємстві і дослідити 

можливість їх зниження.  

Найбільший вплив серед податків на зменшення прибутку підприємства 

має податок на додану вартість. Динаміка руху загальної величини податків, 

ПДВ та податку на прибуток підприємства є ідентичною. Це зумовлено тим, що 

податок на прибуток та ПДВ залежні від тих самих факторів (собівартості 

товару та відсотку націнки), а до складу загальної величини податків входять 

інші податки, які є постійними величинами.  

Для того, щоб прослідкувати вплив прийнятого Податкового кодексу на 

основні показники діяльності підприємства проведено модельний експеримент, 

який полягав у зниженні ставки податку на прибуток до рівня 16 %, а податку 

на додану вартість – до 17 %. Результати даного експерименту діяльності 

підприємства показали, що запропонований у новому Податковому кодексі 

України механізм зниження податкових ставок істотно не впливає на значення 

податку на прибуток, ПДВ, надходження до бюджету та показник податкового 

навантаження, проте майбутні зміни податкових ставок повинні досить 

позитивно вплинути на прибуток підприємств. 

Таким чином, побудована імітаційна модель управління податковим 

навантаженням підприємства дозволяє визначити значення основних 

фінансово-економічних показників у поточних та майбутніх періодах, які 

характеризують діяльність підприємства, впливати на рівень податкового 

навантаження підприємства, змінюючи його основні складові, а також сприяє 

підвищенню ефективності управління підприємством. 

Скорочення податкового тиску знизить надходження до бюджетів, але 

забезпечення рівня надходжень можливо виконати за рахунок розширення кола 

платників, бази оподаткування, введення податку на нерухомість.  
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В умовах розвитку ринкових відносин важливим фактором ефективності 

агропромислового виробництва, зростання його конкурентоспроможності, 

забезпечення стабільного зростання суб’єктів різних форм власності й 

господарювання є впровадження нових методів і моделей в процес управління 

інноваційним розвитком галузі. При цьому виникає необхідність дослідження 

інноваційної діяльності на основі системного підходу з метою визначення 

особливостей методології моделювання інноваційних процесів, формування 

теоретичних і практичних положень щодо вибору типу моделей, порядку їх 

побудови, оцінки адекватності. 

Проблеми математичного моделювання економічних процесів 

досліджувались у фундаментальних працях вітчизняних і зарубіжних вчених 

Р. Акофа, О.О. Бакаєва, М.П. Бусленка, М.Є. Браславця, В.В. Вітлінського, 

Гриньової В. М., М.О. Кизима, Н.І. Костіної, О.М. Марюти, В.С. Міхалевича, 

Д.О. Новікова та ін. Проте нестабільність зовнішнього середовища, особливості, 

притаманні агропромисловому виробництву викликають необхідність 

подальших досліджень математичних методів і моделей для удосконалення 

управління інноваційним розвитком вітчизняного агропромислового 

виробництва, що являє собою складну, відкриту, здатну до самоорганізації та 

саморозвитку економічну систему. 

Інноваційний процес представляє собою процес створення і 

розповсюдження нововведень (інновацій). У загальному вигляді інноваційний 

процес 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. 

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 [3]. 

Управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва через 
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складність інноваційних процесів, функціонування в умовах невизначеності, 

впливу значної кількості факторів, необхідності врахування багатьох умов та 

критеріїв ефективності управління вимагає комплексного, системного підходу, що 

потребує застосування широкого кола економіко-математичних методів та моделей.  

Методи математичного моделювання дають можливість відобразити 

реальні економічні системи і процеси за допомогою побудови математичних 

моделей, провести оцінку і реалізацію засобами сучасних інформаційних 

технологій та є інструментом їх дослідження і пошуку необхідних рішень [2]. 

Для моделювання процесу управління інноваційним розвитком виробничих 

підприємств на різних його етапах можуть бути використані такі методи [1, 2]: 

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 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. 

Впровадження в управління інноваційним розвитком агропромислового 

виробництва економіко-математичних методів моделювання дає можливість 

сформувати достовірну інформацію про стан об’єкту управління під впливом змін 

внутрішніх і зовнішніх діючих факторів. Наведений комплекс моделей, забезпечить 

вирішення таких основних завдань управління розвитком агропромислового 

виробництва як аналіз наявного інноваційного потенціалу, розрахунок 

ефективності і вибір перспективних інноваційних проектів, визначення 

інноваційної привабливості агропромислових підприємств, прогнозування 

результатів інноваційної діяльності, розробку і прийняття необхідних 

управлінських рішень. 
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Формування оптимізаційних моделей для вибору проектів та їх 

використання для підвищення ефективності інвестиційних ресурсів на 

підприємстві пропонується гармонійне поєднання відомих економіко-

математичних моделей оптимізації інвестицій та експертної оцінки сучасних 

інформаційних технологій для формування ефективної системи оптимізації 

вибору сценарію реалізації проекту.  

Впровадження проектів пов’язане з різноманітними ризиками, які 

заздалегідь важко оцінити традиційними фінансовими методами. Крім того, 

економічні розрахунки з використанням тільки кількісних показників не 

дозволяють прийняти обґрунтоване рішення про необхідність реалізації 

певного проекту. Якісні ж показники, що найбільш часто використовуються 

при прийнятті рішень щодо інвестицій, важко регламентуються і не завжди 

враховують ризики проектів. Все це обумовлює проблему адаптації відомих 

методів оптимізації інвестиційних проектів до особливостей проектів 

інформатизації. 

Метою дослідження було виконання завдань адаптації відомих методів 

оптимізації до особливостей інвестиційних проектів.  

Серед особливостей інвестиційних проектів визначимо основні: 

відповідність інвестиційного проекту стратегічним цілям підприємства; 

низький рівень регламентованості ділових процесів та невизначеність при 

постановці задач реалізації проекту; труднощі при переведенні результатів 

інформатизації в грошовий потік та в подальшій кількісній оцінці  проекту; 

залежність від партнерів виробничого забезпечення; високий рівень ризиків, що 

пов’язані з людським фактором – рівнем навичок роботи користувачів  

математичного забезпечення та їх поведінки в сучасному інформаційному 

середовищі. 

Аналогічно проблемній ситуації [1], проект може бути  представлений у 

вигляді множин ресурсів, часу та показників, за якими буде визначено його 

виконання. Для розвитку проекту виділено ресурси, а також визначені 

показники, що характеризують результати проекту і які повинні бути визначені 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

12 

 

під час його планування. Зовнішнє середовище проявляє свій вплив на етапи 

проекту через некеровані фактори. Певна конкретна комбінація їхніх числових 

значень визначає один з можливих станів зовнішнього середовища. У 

відповідності до цього векторами  описуються: імовірності настання 

відповідного стану; системи керованих факторів, комбінація числових значень 

яких формує відповідні альтернативи дій; варіанти результатів дій; система 

цілей; рівень інформаційної культури персоналу, навичок роботи з 

інформаційними технологіями, рівня регламентованості бізнес-процесів і т.д.  

Життєвий цикл ІТ-проекту пов'язаний з його цінністю та  має її 

найбільше значення при умові оптимального вибору проекту, оптимальної 

інформаційної системи та оптимальної реалізації проекту[4].  

Вибір сценарію  проекту є складною багатокритеріальною задачею, яка 

вирішується поступово на основі експертних даних та кількісних розрахунків, 

що є основою для формування матриць відповідності цілей проекту та 

показників його реалізації.  

Серед кількісних показників інвестицій в ІТ-проекти при виборі 

інвестиційних альтернативних сценаріїв є вибір оптимального обсягу 

впровадження проекту [2]. Оптимальним є обсяг, що максимізує економічний 

ефект від впровадження проекту. На перший погляд, це обсяг, при якому NPV 

набуває максимального значення. Однак насправді використання показника 

чистої приведеної вартості проекту є неприйнятним під час прийняття рішення 

щодо масштабності впровадження проекту. Причиною цього є те, що NPV є 

абсолютним показником і його величина залежить від обсягу впровадження. 

Також зазначимо, що значення NPV зростає при збільшенні обсягу 

впровадження в той час, коли відносна ефективність проекту у разі додаткових 

вкладень знижується. 

Аналіз інвестиційних альтернатив, проведений за допомогою 

оптимізаційних моделей дає змогу інвестору в повному обсязі врахувати 

інвестиційні витрати та отримати адекватне значення NPV. Аналіз 

альтернативних варіантів обсягів реалізації проекту за допомогою індексу 

рентабельності дає змогу обрати такий масштаб впровадження, при якому 

дохідність на одиницю вкладеного капіталу є максимальною. Застосування 

показника запасу стійкості для спільного аналізу альтернативних варіантів 

масштабу впровадження проекту та його фінансування дає можливість 

зменшити ризик проектних рішень.  

Серед відомих інструментаріїв оцінки ефективності проектів, що 

доцільно було б використати для їх оптимізації  найбільш доцільними є: модель 

сукупної вартості володіння; метод сукупного економічного ефекту; методи 

інвестиційних – проектів:  (чистої поточної вартості володіння (NPV), 

розрахунку рентабельності інвестицій (ROI), розрахунку періоду окупності 

інвестицій (PP)); ймовірнісні методи  (методика швидкого економічного 

обґрунтування (REJ), метод оцінки реальної можливості (ROV),  методика 

використання переваг інформації (AIE)); системи оцінки за ключовими 
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показниками (система збалансованих показників та ключові індикатори 

виконання). Але, як показує практика та свідчать інформаційні джерела [4] від 

60 до 75% обсягу проекту можна перевести в майбутній грошовий потік. А від 

25 до 40% залишається на якісну оцінку результатів впровадження 

інформаційних технологій. 

На нашу думку, 

 система збалансованих показників може бути представлена у вигляді 

базової моделі множин цілей, ресурсів та показників і поєднати кількісні та 

якісні оцінки проектів, на основі яких буде сформовано інтегральний показник 

вибору оптимального проекту.  

Таким чином, в дослідженні аналізуються методи формування моделей 

оптимізації вибору проектів на основі економіко-математичних моделей та 

методів оцінки окупності інвестицій, що можуть бути адаптовані до 

особливостей проектів інформатизації.  
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ДИНАМІЧНІ МНОЖИНИ ПЕРЕВАГ  

ТА ЗАДАЧІ ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ 

T.I. Danutsa 

DYNAMIC SETS PREFERENCES AND PROBLEMS ASSOCIATED 

WITH THEM 

При побудові економічних моделей часто використовують поняття 

множини переваг. Під цим визначенням розуміємо множину із заданим на ній 

частковим або квазіпорядком. Такий підхід часто використовують у стабільних 

господарських системах, там де зміни здійснюються дуже плавно і 

передбачено. Але коли ми зустрічаємося з нестабільною економіко - 

політичною ситуацією, моделі побудовані з використанням множини переваг не 

http://www.iteam.ru/publications/it/section_53/article_2905/Назва
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завжди є точними і  достовірними, так як навіть із незначною зміною часу, 

через непередбачуваність економічної ситуації корисність елемента  множини 

переваг може змінюватись. І тому пропонується розглянути задачу 

моделювання множини переваг та пошук розв'язку економічної задачі у 

неусталених господарських системах. 

Означення 1. Множина переваг - це множина з вказаним на ній квазі 

порядком ≤ . Надалі нас будуть цікавити множини переваг, які є замкнені 

відносно цього порядку. 

Означення 2. Квазіпорядок ≤ - це відношення, що задовольняє наступні 

умови: 

1)  

2)  

Нехай на  задано звичайний порядок  який  

Нехай X - компактна підмножина в  , замкнена відносно цього 

порядку. 

Нехай  - деякий проміжок часу. 

 - це відображення, таке що: 

1)  - підмножина в X, замкнена відносно 

звичайного порядку на X; 

2) F - неперервна. Тобто, з того що  маємо що 

 і при  тоді  

Тоді пару  будемо називати динамічною множиною переваг. Тепер 

пояснимо припущення на F. Припущення 1 потрібно, щоб при зміні часу наша 

множина переваг X, хоч і змінювалась але залишалась множиною переваг, 

замкненою відносно цього порядку. 

Припущення 2 необхідне, тому що в неусталених господарських 

системах зміни можуть відбуватися доволі швидко і непередбачено,  проте 

розривів бути не має, оскільки це означало б, що розглядається стабільна 

господарська система. 

Зрозуміло, що будь - яка задача, яка може бути змодельованою 

множиною переваг, також може бути змодельованою і динамічною множиною 

переваг. Більше того, ця модель буде більш точною і достовірною. 

Математично – економічна модель матиме вигляд такий: 

      (3) 

де 

. 

Розв’язком нерівності буде інтервал . 

Використаємо динамічну множину переваг для моделювання задачі 

найкращого вибору для суб’єкта малого підприємництва. Для прикладу 

розглянемо взаємодії суб’єкта підприємницької діяльності відносно вибору 

кращої продукції. Виділимо деякі чинники з цієї категорії, такі як: 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

15 

 

1) ціна; 

2) попит; 

3) кількість; 

4) якість; 

5) час; 

6) вигода від взаємодії 

Задачу можна узагальнювати, розглядаючи різні види та підвиди 

взаємодії  суб’єктів малого підприємництва. 

Література: 
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МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА ЗА УМОВ РІЗНИХ СИСТЕМ 

ПРИПУЩЕНЬ  

I.A. Dolynska 

CONSUMER BEHAVIOR MODEL UNDER DIFFERENT SYSTEMS OF 

ASSUMPTIONS 

Насамперед потрібно визначити, що в економічній теорії розроблені різні 

теорії корисності, наприклад: кардиналістська, ординалістська, стала(незмінна),  

ймовірнісна (випадкова) та очікувана (сподівана). Найбільш відомі (класичні) 

серед них  ординалістська та кардиналістська теорії корисності, але мало 

відомо  про засадничі положення інших теорій корисності. Серед дослідників 

проблеми вибору споживача та теорії корисності можна назвати таких: 

Ф.Еджуорт, В.Парето, Р. Аллен, Дж. Хікс, І.Фішер, М.Бен-Аківа, Л.Лерман, 

Л.Саваж, Х.Манскі,  Н. Бернуллі , Д.Бернуллі, В. Ананд та інших. 

Кардиналістська модель поведінки споживача в рамках теорії корисності  

виходить із припущення, що корисність можна вимірювати кількісно, а  

одиниця вимірювання – «ютиль». Маючи на меті максимізацію корисності, 

споживач оцінює споживчу властивість кожного товару в ютилях і вибирає 

товари з найбільшою кількістю ютилів. Величина корисності залежить не 

тільки від властивостей блага, але й від його кількості та визначається 

функціонально. Суб’єктивна оцінка корисності блага залежить від декількох 

чинників: 1) рівень важливості тієї потреби; 2) наявний запас благ; 3) рівень 

насичення потребою даного блага.  

          Згідно ординалістської теорії корисність виміряти неможливо, споживач 

вимірює не корисність окремих благ, а порівнює корисність наборів благ. 
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Оцінити можна тільки порядок переваги наборів благ. Критерій 

ординалістської (порядкової) теорії корисності передбачає впорядкування 

споживачем своїх переваг щодо благ. Споживач систематизує вибір набору 

благ за рівнем задоволення від їхнього споживання.  

Теорія сталої корисності полягає у тому, що значення корисностей різних 

альтернатив фіксуються. Це той випадок, коли особа, яка приймає рішення, 

вибирає альтернативу з найбільш високою корисністю, але передбачається, що 

є вибір можливої участі. Ці ймовірності визначаються функцією густини 

ймовірності.  – видалення 

сторонніх альтернатив від вибору набору , в результаті чого підмножини  

не має жодного впливу на вибір ймовірностей.    

За ймовірнісного підходу в теорії корисності  припускають, що споживач 

намагається максимізувати свою корисність випадковим рішенням. Можна 

сказати, що дослідник визначає вибір для конкретного альтернативного  набору 

споживача. Корисності  надаються індивідуальним споживачам i по 

продукції j, яка складається з детермінованої складової , яка може бути 

розрахована на основі спостережуваних характеристик і стохастичної помилки 

:  , – ймовірність вибору з 

набору цих компонент. 

        Положення очікуваної корисності є одними з основних припущень в теорії 

ігор. Якщо  невизначена подія має ряд можливих результатів  всіх корисностей 

і є суб'єктивна ймовірність, потім суб'єктивна очікувана корисність буде сумою 

добутків цієї корисності і суб’єктивних очікувань. Л.Саваж сформулював вісім 

аксіом корисності: повноти, транзитивності, незалежності, повної незалежності, 

очікуваної незалежності багатства, мінімальної  переваги, часткової дозволеної 

незалежності. якщо невизначена подія має ряд можливих 

результатів , з всіх корисностей  і є суб'єктивна ймовірність ,  то 

суб'єктивна очікувана корисність буде обчислюватись як сума добутків цих 

двох показників. 

Проаналізувавши  теорії корисності, виявлено особливості кожної із них. 

Можна сказати, що всі вони різні, одна є приорітетніша, інша малоймовірна, 

але вони діють як суміжно, так і незалежно одна від одної. Звернувши увагу на 

те, що їх є багато, всерівно можна пропонувати нові підходи в теорії 

корисності, аналізуючи попередні. Теорію корисності доцільно застосовувати 

для вирішення проблем прийняття рішень в інноваційній діяльності 

промислових підприємств, які характеризуються як багатокритеріальні, 

статичні, недетерміновані. Застосування теорії корисності дає можливість: 

враховувати й формалізувати невизначеність чинників, які впливають на 

результат; дати кількісну оцінку впливу суб'єктивних чинників; при наявності 

кількісних оцінок (експериментальних, розрахункових, результатів публікацій) 

побудувати об'єктивні функції розподілу. 
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FORMATION  INNOVATIVE  STRATEGIES  OF  ENTERPRISES: 

PROBLEMS  AND  SOLUTIONS 

Україна має великий  потенціал і володіє значними ресурсними запасами, 

науковими та технічними можливостями. Використання  наявних можливостей,  

впровадження системи  чіткого і ефективного управління, застосування досвіду 

передових країн  може стати основою  інноваційного розвитку країни. 

Створення ефективного механізму  інноваційної діяльності як на 

державному так і на регіональному рівні  дозволить побудувати ефективну  

національну модель інноваційного розвитку.  Така модель  може бути 

впроваджена лише у випадку, коли кожне підприємство, організація, установа,  

галузь і регіон перейдуть на інноваційний шлях розвитку.  

Поточна ситуація в країні характеризується низьким рівнем інноваційної 

активності підприємств, що в свою чергу свідчить про наявність цілого 

комплексу проблем, пов’язаних з формуванням  ефективних інноваційних 

стратегій  розвитку підприємств.  

      До основних проблем формування  інноваційних стратегій   відносять:  

-  недостатню розробленість підходів  до оцінки  ефективності реалізації 

інноваційних стратегій розвитку підприємств;                                                     

-  відсутність ефективної системи управління підприємством; 

-  обмеженість власних  інвестиційних  ресурсів; 

-  відсутність комплексної  методики оцінки  інноваційних ризиків при 

формуванні інноваційних стратегій; 

-  брак кваліфікованих кадрів; 

-  недосконалість законодавчої бази [1].  

Для вирішення перерахованих проблем можна запропонувати наступне: 

- вдосконалення методики оцінки  ефективності інноваційних проектів з  

обов’язковим врахуванням,  окрім інвестиційних критеріїв,    показників 

http://elsa.berkeley.edu/books/choice2.html
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інноваційної привабливості. Це дозволить вибрати найбільш перспективні 

напрями розвитку; 

- формування системного підходу в управлінні підприємством, усунення 

конфлікту інтересів  менеджменту та власників  в питаннях шляхів та методів 

досягнення цілей; 

- накопичення  власних коштів та  залучення капіталу ззовні.  Розроблена 

модель оцінки  доцільності залучення  додаткових джерел фінансування 

дозволить  забезпечити ефективне функціонування підприємства; 

- розробка комплексної методики оцінки інноваційних ризиків (виявлення 

факторів впливу, визначення системи оціночних показників ризику,  

встановлення потенційних областей ризику, ідентифікація всіх можливих   

ризиків). Розробка методики  дозволить оцінити поточний стан підприємства та 

спрогнозувати його розвиток; 

-  розвиток освіти, підготовка спеціалістів інженерно-економічного  

спрямування. Це   дозволить фахівцю отримати   знання щодо  управління 

підприємством,  розуміти     особливості виробничого  процесу, вміти 

знаходити  оптимальні рішення; 

- вдосконалення нормативно - правової бази.  Усунення суперечностей  

між зростаючою потребою в інноваціях  та існуючою  нормативно-правовою 

базою    сприятиме  активізації  інноваційної активності підприємств. 

Перехід  економіки на інноваційний шлях розвитку є визначальним у 

виході країни  з кризи та  ініціює вирішення проблеми стратегічного 

забезпечення стійкої і довготривалої динаміки інноваційних процесів 

підприємств.  Вітчизняні   підприємства зможуть ефективно функціонувати   у 

відкритому конкурентному середовищі.   

  Література: 

1.  Філиппова С. В.  Актуальні питання формування  інноваційних 

стратегій підприємств /  С.В. Філиппова,  М.П. Тимощук,  Н.М. Дащенко // 

Праці Одеського політехнічного університету. Економіка.Управління. – Одеса, 

2011. – Вип. 2 (36)  . – С. 297-301. 
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Одна із основних економічних функцій домогосподарства – споживання. 

Проблема визначення оптимального рівня споживання є основою проблемою, 

яку постійно необхідно вирішувати будь-якому домогосподарству незалежно 

від соціального походження та територіального розміщення.  
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Об’єктом дослідження у запропонованій роботі виступає 

домогосподарство. Предмет дослідження – економічна функція 

домогосподарства – споживання. Головна мета дослідження полягає у побудові 

математичного інструментарію, який допоможе на практиці вирішувати 

проблему домогосподарства щодо визначення оптимального рівня споживання. 

Для вирішення поставленої проблеми авторами використано методи економіко-

математичного моделювання. У запропонованій моделі використовуються 

наступні припущення.  

На всіх ринках, куди має доступ домогосподарство, діє досконала 

конкуренція, тобто на ринку є багато продавців та покупців однакового та 

взаємозамінного товару і жоден із учасників цього ринку не здатний вплинути 

на ціну та обсяги продажу товару. Ризики, з якими стикається 

домогосподарство у реальному житті, відсутні. Час розглядаємо дискретно. 

Домогосподарство діє як система, в якій всі учасники мають однакові бажання 

та цілі, тому за цим підходом єдина функція корисності визначає поведінку 

всього колективу людей, об’єднаних у домогосподарство. 

Корисність – це величина, яка показує рівень задоволення при 

споживанні будь-якого блага. Корисність вимірюють в умовних одиницях, які 

отримали назву «ютилей». Набір благ, які споживає домогосподарство, 

узагальнено називають споживчим набором. Функція корисності визначає 

загальний рівень корисності, яку отримує домогосподарство від свого 

споживчого набору. Функція корисності є дуже суб’єктивним поняттям і 

значно відрізняється у різних домогосподарств, а також може змінюватись з 

часом за рахунок зміни смаків та переваг у споживанні в одному і тому ж 

домогосподарстві.  

Під час моделювання функцію корисності часто задають однією із таких 

форм: 

 Кобба-Дугласа: 
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У задачі вибору домогосподарством оптимального рівня споживання 

припускаємо, що домогосподарство споживає лише один вид продукції 
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вартістю t
x  протягом Tt ,0  періодів. Переваги домогосподарства щодо 

споживання цієї продукції у часі представлені сепарабельною міжчасовою 

періодичною функцією корисності )(
t

xu  зі сталою ставкою дисконтування 

корисності . 

Сепарабельність міжчасової періодичної функції корисності означає 

адитивність всіх доданків функції корисності, які моделюють споживчі 

переваги домогосподарства та отримання корисності від споживання продукції 

кожного періоду. Вважаємо, що стала ставка дисконтування корисності може 

набувати лише значення .1  Рівень корисності від споживання продукції у 

момент часу t  )()(

t

t xu  можна предстати наступним чином:  

.)1)(()()( t

tt

t xuxu  

Міжчасова періодична функція корисності неперервно-диференційована, 

її перша похідна строго додатна (функція зростаюча), а друга похідна строго 

від’ємна (функція опукла вверх). 

Домогосподарство отримує дохід із двох джерел: заробітна плата за 

виконану роботу на ринку праці t
w , яка задана екзогенно (домогосподарство 

своїми діями не може впливати на ставку заробітної плати)  та фінансові активи 

домогосподарства t
a , які зростають через заощадження та приносять дохід з 

відсотковою ставкою t
r . У початковому періоді значення фінансових активів 

домогосподарства 0
a  може бути додатнім або від’ємним. У випадку від’ємного 

значення фінансових активів домогосподарства воно має борги на початку 

періоду, який розглядається.  

Із врахуванням усіх припущень модель вибору домогосподарством 

оптимального рівня споживання має вид: 
1

0
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xuxU                                (1) 
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Рівняння (2) моделює процес нагромадження чи витрат фінансових 

активів домогосподарства у часі. Нерівність (3) забезпечує невід’ємність рівня 

споживання у будь-який момент часу .t  Нерівність (4) є обмеженням 

платоспроможності домогосподарства і забезпечує відсутність боргу 

домогосподарства у визначений момент часу .T  

Для того щоб отримати оптимальний рівень споживання 

домогосподарством у кожний момент часу ,t  можна використати метод 

підстановки або принцип максимуму [1]. 

У наступних дослідженнях варто розглянути аналогічну модель у 

неперервному часі. У моделі також варто врахувати інші економічні функції 

домогосподарства: виробництво та розвиток людського капіталу. У цільовій 
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функції корисності можна врахувати змінні по вільному часі і різних товарах та 

послугах, які більше наблизять модель до реальності. 

Література: 

1. Wälde Klaus. Applied Intertemporal Optimization / K. Wälde. – Mainz: 

Mainz University Gutenberg Press, 2011. – 332 p. 
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Виробнича діяльність нерідко призводить до забруднення навколишнього 

середовища та супроводжується зростанням ризиків, пов’язаних із екологією. 

Інтенсивний розвиток промисловості відчутно впливає на екологічну рівновагу 

регіонів. Локальне забруднення, як наслідок промислового розвитку, часто 

перевищує допустимі встановлені норми. Один зі способів змусити 

підприємства-забрудники оплатити заходи на попередження, усунення чи 

відшкодування забруднення, полягає у введенні штрафних санкцій за 

понаднормове забруднення навколишнього середовища. 

Серед дослідників проблем еколого-економічного моделювання можна 

назвати С. Рамазанова [1], М. Притулу [2], М. Красса [3], І. Ляшенка [4], 

В. Лаврика [5], В. Буркова [6] та інших. 

Розглянемо оптимізаційну мікроекономічну модель поведінки виробника 

на ринку з урахуванням екологічного чинника. Ціль фірми полягає у 

максимізації прибутку: 

max;)()()( qwxpqx  

де )(x  - прибуток підприємства; 

p  - ціна продукції підприємства; 

)(xq  - обсяг продукції, який випускає підприємство; 

)(qw  - витрати підприємства на випуск продукції в обсязі q ; 

 - витрати підприємства на природоохоронні заходи. 

Витрати на природоохоронні заходи можуть формуватись у різний спосіб, 

однак чи не найбільш ефективний спосіб змусити підприємство оплатити ці 

витрати – введення штрафних санкцій. Механізм штрафування також може 

бути різним.  

Введемо обмеження на нормативне значення рівня безпеки підприємства: 

yqy ),( , 
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де ),(qy  - рівень безпеки на підприємстві; 

y  - нормативний рівень безпеки для підприємства. 

Отримали задачу нелінійного програмування з нелінійною цільовою 

функцією на максимізацію прибутку та обмеженням на рівень безпеки 

підприємства. Для її розв’язування скористаємось методом Куна-Таккера-

Каруша. Спочатку запишемо функцію Лагранжа: 

));,(()()( qyyqwxpqL  
та систему умов Куна-Таккера-Каруша: 
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Розв’язок системи нерівностей буде значною вірою залежати від вигляду 

функції, яка описує рівень безпеки на підприємстві. Дослідження розв’язку при 

різних видах функції може бути подальшим напрямком наукової роботи у 

еколого-економічному моделюванні на макрорівні. Оскільки обмеження моделі 

впливає на оптимальний розв’язок, то можна стверджувати, що зміна 

допустимого рівня безпеки підприємства буде впливати як на обсяг випуску 

продукції, так і на його витрати на природоохоронні заходи, оновлення 

технологій виробництва, усунення наслідків негативних впливів на природу 

тощо. 
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За допомогою імітаційного моделювання можна відповісти на різні 

запитання, що виникають під час ухвалення рішення про зміни в процесах, що 

відбуваються в бізнесі: як зміниться рентабельність бізнесу, як ці  зміни, 

вплинуть на продуктивність технологічного устаткування і персоналу, які 

додаткові інвестиції потрібно зробити підприємству, яким буде термін 

окупності. Імітаційне моделювання дає можливість тестувати різні ідеї, 

відтворюючи їх у комп’ютерній моделі, що набагато дешевше, ніж проводити 

безліч випробовувань і виправлень. 

Імітаційне моделювання може бути застосоване підприємствами 

машинобудівної галузі під час розширення й модернізації вже існуючого 

виробництва, для планування поточних фінансових потреб, під час організації 

логістичної системи, яка складається з дистрибутивних центрів, складів, 

транспортних засобів, моделювання діяльності за фінансової підтримки 

держави чи без неї. 

У політиці державної підтримки машинобудування не повною мірою 

враховані взаємозалежність між розвитком окремих галузей, вплив зовнішнього 

та внутрішнього попиту на їх стан. Придбання новітніх високотехнологічних 

основних засобів обмежується низьким рівнем розвитку продукції вітчизняного 

машинобудування, а імпорт необхідного устаткування ще більше погіршує стан 

галузі. Тому, в майбутньому політика стимулювання розвитку промислового 

виробництва має враховувати динаміку розвитку окремих галузей та виходити з 

наявного і очікуваного попиту на ринку продукції. 
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Якщо детальніше розглядати процеси виробництва на мікрорівні, можна 

побачити, що важливою передумовою ритмічності виробничого процесу 

машинобудівного підприємства є своєчасне і повне забезпечення його 

необхідними технологічними, трудовими, матеріальними та фінансовими 

ресурсами. Проте, з огляду на специфіку споживання і можливостей 

поповнення ресурсів, необхідно створювати запаси. Запасом називають 

придатний для застосування, але тимчасово не використовуваний певний 

додатковий обсяг ресурсу. Такими ресурсами можуть бути людські ресурси, 

матеріали, машини та гроші. На підприємствах машинобудування завдання 

матеріально-технічного постачання полягає у забезпеченні виробництва 

матеріальними ресурсами (сировиною, напівфабрикатами, комплектуючими 

тощо.), запаси яких містяться або на центральних складах підприємства, або на 

складах основних цехів.  
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Інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу у підприємницьку 

діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку). Відновлення 

матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових 

видів діяльності є основними причинами, що обумовлюють необхідність 

інвестицій. 

Проблемам дослідження iнвестицiйних рішень присвячено праці вчених: 

Г.А. Сіка, В.Н. Беренса, П.М. Хавранека, О.М. Баранової, Н.О. Єпіфанцева, 

В.І.Булонської, Л.Я. Малишівської та iнших авторiв.  

На сьогодні оцінювання економічної ефективності проектів є чи не 

найбільш трудомістким і відповідальним аспектом інвестиційного аналізу. У 

зв’язку з тим, що цей етап обов’язково пов’язаний із виконанням математичних 

розрахунків, особливу увагу слід приділяти адекватності методів і критеріїв 

оцінки, що застосовуються при цьому. Виходячи з цього, серед низки проблем, 

які існують при управлінні інвестиційною діяльністю на підприємстві є 

недосконалість та неефективність існуючих методик, а також відсутність 

застосування новітніх методологічних підходів до оцінки ефективності 

інвестиційних проектів в умовах розвитку ринкових перетворень в Україні [2]. 

На рис. 1 представлено інвестиційну стратегію системи вибраних 

довготермінових цілей і засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній 

діяльності агропромислового підприємства. 
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Рис. 1. Формування інвестиційної стратегії аграрного підприємства 

Для реалізації концепції моделювання процесів управління інвестиційною 

діяльністю сільськогосподарського підприємства  використовується ряд 

інструментів: моделі оцінки фінансового стану підприємства, прогнозні моделі 

стану ринку, моделі оновлення основних засобів, моделі вибору інвестиційних 

ресурсів, моделі вибору інвестиційних проектів, моделі оцінки привабливості 

проектів, моделі оптимального розподілу інвестицій між проектами, моделі 

мережевого планування і управління, моделі оцінки результатів [3]. 

Доцільність інвестиційної стратегії визначають за такими критеріями: 

 узгодженість з фінансовими ресурсами, що можуть бути спрямовані на 

інвестиції; 

 узгодженість результатів і реальних витрат на їх досягнення; 

 терміни досягнення встановленої мети; 

 оптимальність поєднання очікуваного досягнення потрібної прибутковості та 

можливих ризиків і невизначеності майбутнього періоду; 

 узгодженість запланованих інвестицій із загальноекономічними умовами 

зовнішнього для підприємства середовища. 

Результативне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарсь-

кого підприємства забезпечується реалізацією наступних принципів: 
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 комплексний характер формування управлінських рішень; 

 динаміка управління, що враховує зміну факторів зовнішнього середовища, 

фінансового стану підприємства і т.п.; 

 тобто облік альтернативних можливостей дій; 

 орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства [1]. 

Структурне і якісне оновлення виробництва й створення ринкової 

інфраструктури відбуваються практично повністю шляхом і за рахунок 

інвестування. Головна мета моделювання процесів управлінської діяльності  є 

виявлення тих явищ та процесів, які впливають на інвестиційну привабливість.  

Як і будь-яке економічне явище, інвестиційна привабливість 

характеризується певними показниками, перелік яких зумовлюється об’єктом 

інвестування. Для цього використовуються синтетичні показники, що 

узагальнено характеризують виробничі, економічні та соціальні результати 

операційної, інвестиційно-фінансової та комерційної діяльності підприємств, 

інтегральною формою яких є загальна рейтингова оцінка. 

 
Рис. 2. Концепція інвестиційної привабливості 

 

Використана концепція інвестиційної привабливості повинна 

проводитися на двох рівнях: на рівні підприємства і на рівні галузі. Якщо 

привабливість підприємства можна оцінити за показниками його діяльності, то 

для оцінки привабливості галузі потрібно проводити комплексне дослідження, 

яке повинно враховувати аналіз діяльності підприємств галузі та вплив 

факторів на діяльність підприємств у галузі. Оцінку впливу факторів 
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найдоцільніше проводити методом економіко-математичного моделювання та 

експертних оцінок. 

Таким чином, доопрацьовані підходи до формування концепції 

моделювання процесів управління інвестиційною діяльністю дозволяють 

створити систему моделювання та прогнозування за критеріями узгодженості 

та оптимальності, а також врахувати особливості інвестиційної привабливості 

підприємств АПК. 
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Останні десять років ситуація на вітчизняному ринку нафтопереробки 

характеризується стрімким падінням, а ринок палива забезпечується через 

імпортування основної частки нафтопродуктів в Україну. Для розуміння 

масштабу зменшення об’ємів, достатньо порівняти об'єм виготовленого палива у 

2013-му році (3,38 млн. т.) з 2004-м роком (20 млн. т), коли був зафіксований 

максимум  в новітній історії нафтопереробки в Україні – об’єми виробництва 

знизились на 83,1% [1, 7]. Заводи сусідніх країн і на Сході, і на Заході активно 

обновляються, збільшують глибину переробки і покращують якість. Потрібно 

проаналізувати модель поведінки українських НПЗ з метою пошуку можливості 

покращення позицій українського палива на ринку. Відповідно, питання 

конкурентоспроможності українського палива зараз стоїть дуже гостро, це 

питання актуальне і потребує ґрунтовного аналізу.   

У цій роботі, я хочу наголосити на аналізі динамічної ефективності роботи 

українських НПЗ. Динамічна ефективність означає обраний баланс між 

статичною ефективністю введення діяльності підприємством і зростанням 

ефективності введення діяльності у майбутньому, яке часто пов'язують із 

вкладенням коштів у науково-дослідницьку роботу з пошуку методів модернізації 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

28 

 

виробничих технологій [5]. За допомогою теоретико-ігрового моделювання я 

будую можливі варіанти поведінки українських НПЗ. 

Розглядаємо гравців на ринку українського палива. Нехай на ринку оперує 

n НПЗ. Щоб виробляти пальне необхідної якості, виробники палива повинні 

інвестувати кошти в пошук методів модернізації технології виробництва. А 

опісля обирають обсяги кінцевого продукту, аналізуючи конкуренцію на ринку. 

Ми розглядаємо модель Курно, за якою гравці обирають обсяги кінцевого 

продукту, а не ціну [2,4]. Розглядаємо двокрокову гру:  

1 крок Гравці одночасно інвестують в модернізацію. Тут множиною стратегій для 

 гравця є інтервал значень можливих інвестицій у модернізацію 

  де  витрати на модернізацію виробничих 

технологій  гравця; 

2 крок Гравці одночасно обирають обсяги пального, яке вироблятимуть. Тут 

множина стратегій для  гравця є інтервал значень обсягів виготовленого 

палива ). Також позначимо: 

лінійна функція попиту, агрегований обсяг палива, 

запропонованого усіма учасниками ринку; функція вартості  проведених 

інновацій для кожного гравця  де  параметр, що відображає ефективність 

проведеної модернізації.  Цей параметр  може позначати глибину переробки для 

НПЗ. Кожен гравець має функцію витрат виробництва у вигляді  

Знаходження рівноважного розв'язку за Нешем цієї двокрокової гри, ми 

здійснюємо розглядаючи зворотню індукцію. В ході побудови моделі 

проаналізуємо чинники, які формують значення - оптимального рівня 

інвестицій у модернізацію НПЗ. Для цього знаходимо граничний ефект вкладених 

інвестицій у модернізацію виробництва палива. Приймемо всі витрати на 

модернізацію фірм конкурентів для  гравця  як дані і рівні 

.  

 

Елемент рівняння  - ефект конкурентного середовища. У випадку, коли 

на ринку  монополія з виробництва палива, цей елемент дорівнює нулю.  

Але коли конкуренція на ринку присутня  то цей елемент є строго 

додатнім. Його трактуємо як стимул для модернізації НПЗ при існуванні 

конкуренції. Проте варто зауважити, що хоча ефект конкретного середовища і 

зростає разом із , але повільнішими темпами із значним зростанням кількості 

гравців на ринку нафтопродуктів.  Функція    є ввігнутою в значенні  і 

прямує до асимптоти коли . Другий елемент – ефект віддачі. Чим 

більший попит на пальне , тим більший стимул для гравця вкладати 

кошти в модернізацію технології виробництва. Цей елемент спадає зі значенням 

. Він найбільший, коли , тобто у випадку монополії. Третій елемент
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рівняння  відображає граничну вартість інновацій. Він залежить лише від 

параметру  що відповідає за ефективність проведеної модернізації.  

Існує взаємозв’язок між цими трьома граничними ефектами, які будуть 

визначати рівень інновацій у стані рівноваги, обраний гравцями, і як кількість 

гравців впливає на рівноважний розв’язок гри. 

Висновки. Запропонована теоретико-ігрова модель можливої поведінки  

тих вітчизняних гравців на ринку нафтопереробки,  котрі мають намір покращити 

свої позиції на ринку через інвестування у модернізацію виробничих процесів. 

Через впровадження нових процесів українські НПЗ можуть збільшити показники 

переробки нафти з існуючих 60% до максимально можливих на європейських 

ринках 90-95% [3,6]. Будуючи модель, ми проаналізували чинники, які формують 

оптимальний рівень інвестицій у модернізацію НПЗ: ефект конкурентного 

середовища, ефект віддачі і гранична вартість інновацій. Запропонована модель  

може бути використана як інструмент пошуку найбільш ефективної схеми 

розвитку для кожного гравця на ринку нафтопереробки. Підвищення 

конкурентоспроможності хоча б одного гравця може відіграти ключову роль у 

зміні кон’юнктури ринку нафтопродуктів України і частково витіснити 

імпортерів якісним українським паливом. 
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DYNAMIC NONLINEAR GUIDED MODEL TO EFFICIENCY OF  

DEVELOPMENT IN COMPLEX INTEGRAL SYSTEMS 

Состояние проблемы, актуальность, постановка задачи. В условиях 

нестабильности и системных кризисов проблема моделирования и прогноза для 

обеспечения устойчивого, безопасного и гармоничного функционирования и 

развития жизнеспособных социально-политических и эколого-экономических 

систем на основе теории и методов нелинейной динамики и 

междисциплинарных технологий всегда является актуальной. Эти системы 

характеризуются сложностью структуры и поведения, синергетичностью, 

нелинейностью, а также имеют и другие «НЕ» и «МНОГО» факторные 

характеристики [1-3]. Важной проблемой является исследование 

эффективности развития систем с интегральными и междисциплинарными 

свойствами, то есть систем, которые включают в свою структуру социально-

политические, эколого-экономические и гуманитарные (СПЭЭГ) подсистемы – 

как системы будущего (системы ноосферного типа). При этом необходимо 

моделирование и оценка эффективности жизненного цикла (ЖЦ) развития 

указанных подсистем и процессов, а также оценка и интегральной 

эффективности системы в целом [1-7]. 

Основные результаты исследования. Одним из инструментов для 

решения данной задачи рекомендуется использовать логистический анализ и 

моделирование, т.к. логистическому закону развития подчиняется динамика 

многочисленных кумулятивных процессов и систем, протекающих не только в 

природе, но и в обществе. Например, таким процессом является 

инновационные технологии.  

Поскольку множество процессов замещения, переходов и смены 

существующего положения (состояния) происходит согласно закону, который 

математически описывается обобщенной логистической кривой предложено 

также обобщенное логистическое уравнение. Соответствующая кривая 

подчиняется некоторому дифференциальному уравнению при фиксированных 

константах k1 и k2 (k2 >k1 >0), которые выражают предельные уровни  

эффективности данного этапа развития процесса, т.е. при всех t выполняется 

условие:  k1 < )(te  < k2. Тогда обобщенное детерминированное логистическое 

уравнение кривой можно представить в виде [6,7]:  

))()()()((
)(

21 tekktet
dt

tde
. 
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Цикличность развития и интегральную эффективность в системах типа 

СПЭЭГ представлена графически. Они имеют более общее значение, чем 

иллюстрации к процессу развития отдельных подсистем или к их жизненным 

циклам. В целом развитие всех СПЭЭГ  процессов общества (и на локальном, и 

на глобальном уровне) предстает как кумулятивный процесс, динамика 

которого подчиняется логистическому закону. 

Развитие всех подсистем в системах и процессах типа СПЭЭГ образуют 

цепь ЖЦ, где этапы развитие представлено как подъемы и восходящие волны. 

Динамическую модель интегральной эффективностью в системах 

управления объектами в СПЭЭГ получена в виде управляемой 

мультипликативно-аддитивной нелинейной модели с хаотическим поведением, 

например, как в эколого-экономических системах [1-3]: 

,)(,/)()(),()()(1)()(
)(

00max eteEtEtetuttetet
dt

tde
 

где )(,max tEE i – максимально (предельно) возможное и текущее значение 

исследуемой величины интегральной эффективности, причем 0e не зависит от 

времени, т.е. 0e  – начальное априорно заданное значение эффективности. 

Предложена также дискретная стохастическая мультипликативно-

аддитивная модель нелинейной динамики интегральной эффективности с 

управлением в виде систем уравнений (отображений). 

Вывод. Предложен вариант динамической нелинейной управляемой 

модели эффективности развития в сложных интегральных системах, который 

может найти применение в задачах исследования и глобального моделировании 

динамики [4,5]. 
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У посткризові роки світової економічної кризи, яка торкнулась і 

економіки України, суспільство все частіше має змогу спостерігати динамізм і 

непередбачуваність процесів, що характеризують розвиток складних 

економічних систем, до яких слід віднести й банківську систему. Під впливом 

факторів, що формуються як у межах дії впливу національної економіки, так і 

наслідків результатів роботи глобальних ринків, змінюються конфігурація 

економічної,фінансової та інших систем. Ще декілька років тому банки з 

іноземним капіталом знаходилися під пильним спостереженням та аналіз 

органів банківського регулювання та нагляду України. Занепокоєння викликала 

достатньо агресивна поведінка іноземних банків щодо захоплення 

національного ринку банківських послуг у цілому і зокрема ринку споживчого 

кредитування в Україні, що позбавляло місцеві банки можливості формувати 

додаткові обсяги прибутків. Тож доцільним є вивчення теоретичної природи 

визначених закономірностей, знайти підтвердження гіпотези прояву системних 

принципів у банківській діяльності України на сучасному етапі.  

На сучасному етапі комерційні банки знаходяться в конкурентній 

боротьбі за збереження і поліпшення свого становища на ринку фінансових 

послуг. В Україні на 01.04.2014 налічується 181 банк, згідно з даними 

Національного банку України [1]. Банківська конкуренція посилюється в 

умовах фінансової нестабільності та значного зниження довіри клієнтів до 

банківських установ. Конкуренція в банківській сфері спонукає комерційні 

банки пропонувати клієнтам більш широкий спектр продуктів і послуг за більш 

доступними цінами і кращої якості, що робить їх клієнтоорієнтованими. Без 

підвищення рівня конкурентоспроможності банку і послуг постає неможливою 

ефективна діяльність банку, яка дає змогу отримати прибуток і завоювати 

стійке положення. 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2013/iem/kachurina/diss/indexu.htm#ref1
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Одним з головних факторів, що впливають на формування та реалізацію 

фінансової стратегії банків України, є загальна економічна ситуація.  На нашу 

думку можна виділити такі зовнішні загрози для економіки України у 2014–

2016 роках: погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури (брак попиту на 

товари традиційного експорту та падіння цін на ринках промислової сировини); 

погіршення умов торгівлі внаслідок протекціонізму в країнах – торговельних 

партнерах; високий рівень цін на енергоресурси, що імпортує Україна, та 

складні зовнішньополітичні відносини з Російською Федерацією, які підвищують 

рівень загальної невизначеності та залежності від цін на енергоносії; висока 

вартість і нестабільні умови надання зовнішнього фінансування банківському 

та корпоративному секторам; звуження можливостей доступу до міжнародних 

ринків капіталу та інші фактори. 

Для визначення конкретної стратегії розвитку  банку доцільно 

проаналізувати сучасний стан банківської системи в України, і місце кожного 

банку у галузі, для цього пропонується сучасні методи дослідження на основі 

кластерного аналізу. 

Для кластеризації  банківських установ, ми виберемо банки з різним 

рейтингом, відповідно звіту НБУ, а саме: Приватбанк, Ощадбанк, 

Укрексімбанк, РФБАваль, Укрсоцбанк, Укргазбанк, Укрсиббанк, Банк Форум. 

Для кластеризації ми вибрали певні фінансові показники: Y1 – кошти клієнтів 

за 2013 рік (млн. грн.); Y2 – кредити та заборгованість клієнтів за 2013 рік; Y3 – 

активи установи (млн. грн.); X1 – балансовий капітал (млн. грн.) 

 Алгоритм подальшого кластерного аналізу банків України   наступний: 

знайти матрицю нормованих значень вихідних даних Z; побудувати матрицю 

відстаней між спостереженнями;реалізувати ієрархічну агломеративну 

процедуру кластерного аналізу; побудувати дендрограму. 

Для розрахунків пропонуємо використовувати програмне середовище 

Matlab. За допомогою MatLab побудуємо матрицю вхідних даних А: 

>> A=[106.3 139 176.6 20.2; 44.8 61.3 83.4 17.7; 39.4 49.8 66.5 19.4; 27.8 

36 51.2 8.1; 18.4 32.1 40.3 9.1; 7 14.1 21 1.49; 17.3 17.2 25.3 2.8; 6.7 3.1 

10.5 1.49] 

   

R = 

         0           113.9000  264.3000    -361.3000 

                            0         126.4000   -136.4000 

                                             0             -97.5000 

                                                                 0 

Відповідно представленої матриці відстаней R  можна сказати, що 

відповідно проведенного кластерного аналізу, проаналізовані нами банки 

розділяються фактично на три кластери, до першого кластеру належать 

банківські установи,  показники фінансової діяльності наближаються до 

показника 113,900 млн. грн., до другого кластеру належать банки, фінансові 

результати яких  будуть в межах 126,4 млн.грн-264,3 млн. грн., до третьої групи 
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належать фінансові установи, основні показники фінансової діяльності в тому 

числі і прибуток від фінансової діяльності знаходяться на мінусі, тобто банки 

закінчили рік зі збитком. 
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Моделювання є процесом побудови, вивчення та застосування моделей. 

Під час моделювання застосовують такі категорії, як абстракція, аналогія, 

гіпотеза та інші. Процес моделювання обов'язково включає й побудову 

абстракцій, і умовиводи за аналогією, і конструювання наукових гіпотез [2]. 

 У моделюванні виробничої структири використовуються всі можливі 

типи моделей, які різняться цільовим призначенням, характером завдань, 

математичним аппаратом, рівнем охоплення явищ тощо. 

Один з більш великих класів моделей, що застосовуються практично є 

оптимізаційні, що базуються на методах математичного програмування. Метою 

побудови оптимізаційних моделей є не стільки опис структури економічної 

системи, скільки опис умов її функціонування. Дані моделі призначені для 

вибору найкращого варіанта з певної кількості варіантів виробництва, 

розподілу чи споживання. Прикладом побудови таких моделей сільському 

господарстві є оптимізаційна модель структури виробництва 

сільськогосподарської продукції, спрямованої для досягнення максимального 

прибутку при оптимальної структурі виробництва. 

Змоделювати виробничу структуру сільськогосподарського підприємства 

можна за допомогою задачі на оптимізацію. Оптимізаційне завдання являє 

собою економіко-математичне завдання, яке спрямоване на пошук 

оптимального (максимального або мінімального) значення цільової функції. 

Причому значення змінних повинні належати деякії області допустимих 

значень. 

http://www.forum.ua/
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Для того, щоб вирішити завдання оптимізації, досить знайти її 

оптимальне рішення.  

Рішення завдання оптимізації шукається такий його варіант, який за 

заданих умовах забезпечує досягнення екстремального значення обраного 

показника, відбиває реалізацію поставленої мети. Це називають критерієм 

оптимальності. Математичний критерій оптимальності формується як деякою 

цільової функції [1]. 

Проблему вибору найкращого варіанта виробництва за допомогою 

моделювання вдається зводити до більш-менш відповідного математичного 

завдання пошуку оптимуму. Математична модель оптимізаційної задачі 

включає в себе такі основні елементи: 

1) керовані параметри процессу, чи перемінні – набір невідомих величин, 

чисельні значення яких визначаються у ході рішення; 

2) обмеження завдання, які становлять символічний запис обов'язкових 

умов організації цього процесу.  

Зазвичай, обмеження мають вигляд лінійних нерівностей чи рівнянь. 

Найхарактернішими з обмежень є завдання щодо обсягу виробництва та 

обмеження на обсяг використовуваних ресурсів. 

В задачі обмежень першого і другого типів може бути безліч: за кожним 

видом матеріалів, палива, енергії, устаткування, чисельності працівників, 

фінансового ресурсу, потужності підприємств і т.д.[3]. 

За позитивного рішення економіко-математичних завдань із планування й 

організації сільськогосподарського виробництва методи лінійного 

програмування зазвичай походять від припущення, що це параметри економіко-

математичної моделі (ресурси, техніко-економічні коефіцієнти і коефіцієнти 

цільової функції) є детермінованими, заздалегідь відомими величинами.  

Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств 

найчастіше вимагає стохастичного підходу, оскільки сільськогосподарське 

виробництво значною мірою підтверджується впливом випадкових, 

нерегульованих людиною чинників природного походження (кількість опадів 

та їхнє розподіл за періодами, кількість тепла тощо.). 

У моделях, що описують структуру виробництва сільськогосподарської 

продукції, як детермінованих величин приймаються обсяги виробничих 

ресурсів господарства. 

Оцінка детермінованих і стохастичних величин виробляється з 

допомогою статистичних методів, найточнішим із яких є автокореляційний 

аналіз. 

Отже, для розробки оптимізаційної моделі, що описує структуру 

виробництва сільськогосподарської продукції, використовуються детерміновані 

і стохастичні величини. При проведенні оцінки цих величин, можливо 

побудовати модель з усередненими даними чи модель з урахуванням тенденцій 

розвитку, чи стохастичну з безліччю варіантів. 
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Інвестиційна діяльність є однією з необхідних умов сталого зростання 

економіки, а також ефективного функціонування, конкурентоспроможності, 

розвитку більшості підприємств. Вона в тій чи іншій мірі властива будь-якому 

підприємству. 

Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення 

наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, 

освоєння нових видів діяльності. Значення економічного аналізу для 

планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При 

цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії 

розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обґрунтованих 

управлінських рішень. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного 

проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Нерідко рішення повинні 

прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних або взаємно незалежних 

проектів. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного або декількох 

проектів, грунтуючись на певних критеріях. Очевидно, що таких критеріїв 

може бути декілька, а ймовірність того, що якийсь один проект буде 

найкращим за всіма критеріями, як правило, значно менше одиниці. 

В реалізації моделі інвестиційного проекту організації створення 

багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

використовуються математичні методи та імітаційне моделювання, як однин із 

потужних методів аналізу економічних систем. Імітаційне моделювання з 

успіхом використовують як для розв'язання завдань внутрішньо-фірмового 

управління, так і для моделювання процесів управління на макроекономічному 

рівні. Оскільки імітація - це комп'ютерний експеримент, її головна відмінність 

полягає в роботі з моделлю системи, а не з самою системою. Тому імітаційне 
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моделювання доцільно в тих випадках, коли робота з реальною системою 

ускладнена або взагалі неможлива.  

Проведення імітаційних експериментів здійснюється з використанням 

програми MS Excel двома способами: за допомогою вбудованих функцій і 

використанням інструменту "Генератор случайных чисел".  

Основною метою проекту є збільшення обсягів продажу та доходів ДГ – 

членів СОК за рахунок організації технологічних послуг кооперативною 

технікою, забезпечення збереження та збуту зерна, налагодження процесу 

вирощування яблук та їх збут у великих містах за економічно вигідними 

цінами. Створення СОК дасть можливість людям ефективно організовувати 

свою діяльність, що матиме позитивний характер, так як обсяг доходів ДГ 

зросте.  

У результаті реалізації проекту членами СОК досягаються наступні 

вигоди: 

 зменшуються витрати на технологічні послуги, оскільки вони 

надаються за ціною, яка не перевищує собівартості; 

 зменшуються витрати на засоби захисту рослин за рахунок їх оптової 

закупівлі; 

 забезпечується тривале збереження продукції ДГ та збільшується 

дохід від її реалізації за рахунок використання сезонних коливань цін; 

 з’являється можливість додатково залучити сторонні фінансові 

інвестиції під колективну гарантію членів СОК; 

 створюються умови для формування великотоварних партій 

продукції, підвищення її якісних показників; 

 створюються нові робочі місця; 

 забезпечується стійкий розвиток ДГ. 

Література: 

1. Васьківська К. В. Трансформування та ефективність функціонування 

сільськогосподарських підприємств : фінансово-економічний аспект : 

монографія / К. В. Васьківська, С. М. Колач, В. Б. Прокопишак – Львів : Ліга-

Прес, 2010. – 216 с. 

2. Грищенко М. П. Сільськогосподарська кооперація : проблеми, шляхи 

розв’язання / М. П. Грищенко, М. Й. Малік, В. А. Пулім // Економіка АПК – 

2007 – № 1 – C.51-58. 

3. Кубрушко Ю.О. Моделювання процесів оцінки інвестиційних проектів 

в умовах невизначеності // Моделювання та інформаційні системи в економіці. 

– К.: КНЕУ, 2004. – Вип.71 – 65-75с. 

4. Нечипоренко О. М. Формування кооперативних підприємств в 

аграрному секторі економіки: Монографія / О. М. Нечпоренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 

2005. – 172 с. 

5. Ролінський О. В. Формування власних інвестиційних ресурсів 

сільськогосподарських виробничих кооперативів // Облік і фінанси АПК. – 

2005. – № 4 – 45-49с. 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

38 

 

6. Хобта В.М. Активізація і підвищення ефективності інвестиційних 

процесів на підприємствах : Монографія / В.М. Хобта,. О.Ю. Попова, А.В. 

Мєшков; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, Донец. нац. техн. ун-т., 

Донецьк, 2005. – 343 с. 

 

УДК 330.46 

О.В. Шелудько 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Лагоцький Т.Я. 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКО-

ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 

O.V. Sheludko 

MODELLING OF TECHNICAL EFFICIENCY OF ECONOMIC AND 

PRODUCTION SYSTEMS 

Методи аналізу та оцінювання фінансового стану та ефективності 

підприємства неодноразово обговорювалися у вітчизняній та зарубіжній 

літературі, присвяченій фінансовому аналізу та корпоративним фінансам. Це 

зумовлено необхідністю розробки ефективної методики вчасного 

прогнозування фінансової дестабілізації економіко-виробничої системи, яка, у 

свою чергу, спричиняє банкротство підприємства. Під вчасним прогнозуванням 

слід розуміти лаг часу, впродовж якого можуть бути сплановані та впроваджені 

управлінські рішення для запобігання фінансовій дестабілізації підприємства. 

Світова практика виділяє декілька типів банкротства: реальне 

банкрутство, технічне банкрутство, злочинне банкрутство, фіктивне 

банкрутство. З точки зору можливостей прогнозування та запобігання 

виникненню важливим є технічне банкрутство, оскільки при дієвому 

антикризовому управлінні підприємством, включаючи його санування, воно 

зазвичай не призводить до його юридичного банкрутства. Суть технічного 

банкрутства полягає в появі у підприємства (у тому числі  зовні 

благополучного, що забезпечує позитивні грошові потоки) негативної величини 

чистих активів, що виникає внаслідок істотного падіння ринкової вартості 

активів, насамперед, нерухомості. Моделювання ймовірності настання 

технічного банкрутства базується на значній кількості аспектів, але ключовим є 

визначення технічної ефективності підприємства та аналіз її динаміки. 

Одним з методів аналізу технічної ефективності підприємства є метод 

«аналізу оболонки даних» DEA (Data Envelopment Analysis). Єдиного 

усталеного визначення Data Envelopment Analysis у вітчизняній літературі 

немає. В рамках даної роботи будемо використовувати термін «аналіз оболонки 

даних» [4]. Вперше цей метод був описаний в 1978 р. А. Чарнсом, У. Купером і 

Е. Родсом, які запропонували модель, орієнтовану на мінімізацію витрат в 

умовах постійної віддачі від масштабу (CCR). Істотним недоліком даної CCR - 

моделі є передумова лінійної однорідності [2]. З цієї причини подальший 

розвиток методу DEА був спрямований на усунення цього недоліку. В 
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наступних роботах розглядалися інші передумови, наприклад, Р. Бенкер, А. 

Чарнс і У. Купер вже розглядали модель зі змінною віддачею від масштабу 

(BCC).  

Отже, в основі методу лежить порівняння підприємств за їх технічною 

ефективності. Під ефективністю розуміють відношення зваженої суми 

результатів діяльності підприємства («виходів», випусків) до зваженої суми 

використаних підприємством ресурсів («входів»). Суть методу DEA полягає у 

побудові межі ефективності та вимірюванні відносної ефективності 

підприємства з подальшим виявленням найбільш ефективних підприємств 

групи. Межа ефективності використовується як еталон («точки відліку») для 

отримання чисельного значення оцінки ефективності кожного з об'єктів у 

досліджуваній сукупності. Ступінь ефективності об'єктів визначається 

ступенем їхньої близькості до межі ефективності в багатовимірному просторі 

«входів»/«виходів». Спосіб побудови межі ефективності – багаторазове 

розв’язування задачі лінійного програмування. 

Розглянемо підприємство як економіко-виробничу систему. Нехай існує 

множина з s організаційних одиниць (Decision Making Units, DMU) 

},...,,{ 21 sr DDDD , кожна з яких має m «входів» },...,,{ 21 mi XXXX  та n «виходів» 

},...,,{ 21 nr YYYY . Під виходами розуміємо результати діяльності системи 

(випуск, прибуток тощо), під входами – потенціал та використані ресурси. При 

цьому стандартна модель ВСС орієнтована на вхідні параметри має вигляд: 
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Модель ВСС орієнтована на вихідні параметри має вигляд: 
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де },...,,{ 21 r  – метрика Фаррелла [4], 0r  – номер організаційної одиниці, 

для якої розв’язується задача оптимізації,  – скаляр, що визначає 

ефективність. 
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Одиниці, для яких розрахований показник ефективності 1, формують 

межу ефективності, яка має форму опуклої оболонки або опуклого конуса [1] в 

просторі вхідних і вихідних змінних, що описують кожен об'єкт у 

досліджуваній сукупності. Межу ефективності використовують як еталон для 

визначення числового значення ефективності для кожного з об’єктів, яке 

представляє собою відносну відстань у просторі затрат ресурсів або випусків 

продукції від точки, що знаходиться на межі ефективності. Вигляд межі 

ефективності показано на рис. 1. 

Метрика Фаррела є рекомендацією щодо зміни ресурсів. Для об'єктів, у 

яких показник ефективності θ виявився менше одиниці, можуть бути 

розроблені рекомендації, які полягають у виведенні таких об'єктів на межу 

ефективності. Під рекомендацією розуміємо пропорційне скорочення обсягів 

ресурсів, що затрачаються, при збереженні значень вихідних змінних на 

сталому рівні. Саме ця відносна рекомендація щодо зміни ресурсів і є λ. Щоб 

оцінити нове підприємство з цієї галузі, його треба включити в наявну вибірку і 

заново провести розрахунки. 

 
Рис. 1. Межа ефективності BCC моделі з одним «входом» та «одним «виходом» 

 

Отриману кількісну оцінку можна використовувати для ранжування 

підприємств  у методах машинного навчання прогнозування ймовірності 

фінансової кризи на підприємстві певної галузі. Крім того, аналіз оболонки 

даних може бути адаптований для ранжування підприємств, схильних до 

фінансової дестабілізації. Це може бути здійснено шляхом заміни у моделі 

поняття «ефективність» на поняття «ризик банкрутства», відповідно межа 

ефективності складатиметься з найбільш ризикових підприємств. Під час 

побудови моделі слід врахувати можливість відсутності значень певних 

показників для деяких підприємств. Одним із шляхів вирішення даної проблеми 

є адаптація моделі до роботи з неповними даними шляхом машинного 

навчання. 
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СЕКЦІЯ 2 
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ПРОЦЕС ПОБУДОВИ БІНАРНОЇ МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ 

I. B. Bachalo 

CONSTRUCTION PROCESS OF BINARY MODEL OF DIFFERENTIATION 

BANK BORROWERS 

 

Одним з можливих варіантів застосування моделі бінарного вибору є 

використання її для скорингу, що дозволяє передбачити імовірність настання 

певної події, використовуючи ряд вхідних характеристик. Методика, що 

наведена у даній праці, дозволяє спрогнозувати протермінування 

позичальником банку сплати кредиту на термін більше 90 днів, беручи до уваги 

його персональні дані.  

Статистичні дані характеристик клієнтів отримано на підставі даних 

одного з великих банків України. Спочатку була сформана навчальна вибірка 

(на основі 100 тисяч записів кредитних історій) та контрольна вибірка (на 

основі 40 тисяч записів). 

На наступному етапі реалізована побудова скорингової моделі 

диференціації позичальників банку, яку здійснюють у 4 етапи: 

1. Формування груп позичальників за кожним з вхідних показників. 

2. Введення нових змінних. 

3. Вибір та побудова математичних моделей скорингу. 

4. Аналіз побудованих скорингових моделей. 

На першому етапі cформовано групи позичальників за кожним з 

показників та обчислено для них індекси інформаційності, зокрема індекс 

значимості інформації – Information Value (IV), який показує вплив кожної 

групи показника на кінцевий результат, та індекс відмінності інформації – 

Weight of Evidence (WoE), який показує приведену до логарифмічної шкали 

відмінність між частками боржників по кожній з груп. За допомогою цих 

показників, можна підібрати мінімальну кількість груп, за якими частки 

неплатоспроможних (―поганих‖) та платоспроможних (―хороших‖) клієнтів 

значно відрізняються. Зазначимо, що чим більше відрізняється значення 

індексу WoE від нуля, тим чіткіше видно відмінності між ―хорошими‖ та 

―поганими‖ клієнтами по кожній з груп. 

Залежно від типів отриманих даних та їхньої ваги, наступним кроком 

було введення нових змінних, які дозволяють описати різні якісні та дискретні 

показники або ті, що прямо не наведені серед сукупності початкових вхідних 

даних. Це можуть бути бінарні змінні (наприклад, наявність у боржника більше 
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двох членів сім’ї), логарифмічні (наприклад, логарифм натуральний з місячного 

доходу), відношення показників (наприклад, частка тіла кредиту до суми всього 

кредиту) тощо. 

На третьому кроці здійснено побудову математичної моделі залежності 

результуючої змінної від вхідних. Побудову математичних скорингових 

моделей проведено у середовищі IBM SPSS Modeler, за допомогою алгоритмів 

побудови рівнянь регресії, CHAID (одна з модифікацій дерева рішень, де 

використовують автоматичний детектор взаємодії χ² (хі–квадрат)) та 

логістичної регресії [1, с. 308].  

Після цього проведено аналіз побудованих моделей. Спершу визначено 

найбільш вагомий показник за допомогою індексу Information Value, який 

дозволяє визначити вхідний фактор, що найбільш чітко диференціює навчальну 

вибірку на ―хороших‖ та ―поганих‖ позичальників [2]. Наприклад, для 

побудованої автором моделі регресії таким показником є відношення залишку 

кредитних коштів до суми кредитних лімітів. 

Якщо для якогось показника Information Value приймає значення близьке 

до 1, це означає що, він сильно корелює з цільовим показником у. 

Наступним кроком є застосування математичної моделі до контрольної 

вибірки, що дасть змогу отримати прогнозовані значення результуючої змінної 

у вигляді скорингового балу. 

Для перевіряння адекватності поділу контрольної вибірки на групи, в 

залежності від скорингового балу та в розрізі вхідних показників, обчислено 

показник Population Stability Index (PSI). Він допоможе визначити ступінь 

відмінності контрольної вибірки від навчальної та показники, які заслуговують 

особливої уваги під час застосування побудованої математичної моделі. 

Наприклад, під час застосування скорингової моделі протягом достатньо 

довгого періоду часу в кредитному портфелі можуть відбутися значні зміни. 

При цьому контрольна вибірка може значно відрізнятися від тестової, що 

жодним чином не відображено у початкових даних. А якщо зміни справді 

відбулися, то такі відхилення потрібно враховувати. Показник PSI обчислюють 

так: 
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де nN ,1  – кількість інтервалів скорингових балів, ipx  – кількість об’єктів 

навчальної вибірки у і-тому інтервалі, ifx  – кількість об’єктів контрольної 

вибірки у і-тому інтервалі. 

Виявивши найбільш точну модель визначення неплатоспроможних 

клієнтів, її можна застосовувати у майбутньому для прийняття рішення щодо 
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видачі кредиту новим позичальникам. Використання моделі бінарного вибору 

допоможе компанії збільшити прибуток та дозволить мінімізувати рівень 

ризиків. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
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В умовах структурних перетворень, які зазнає економічна система 

України, важливого значення набуває проблема забезпечення цінової 

стабільності в довгостроковому періоді. Більшість вчених вважають, що 

встановлення інфляції на достатньо низькому рівні сприяє довгостроковому 

економічному зростанню та створенню комфортного інвестиційного клімату. 

Інфляція описує процес стійкого зростання цін на товари та послуги, внаслідок 

чого знижується купівельна спроможність національної валюти. Тому 

проблеми прогнозування динаміки ключових макроекономічних показників та 

забезпечення рівня інфляції на встановленому рівні потребують детального 

вивчення. 

Одним з визначальних факторів інфляції у довгостроковому періоді є 

інфляційні очікування споживачів, виробників, підприємців щодо змін у 

економічному середовищі, зростання витрат і цін у майбутньому. Для 

формування низьких інфляційних очікувань особливої уваги потребує сфера 

комунікації між центральним банком та різними цільовими аудиторіями 

(владними структурами, громадськістю, бізнес-структурами) про цілі 

монетарної політики та шляхи їхнього досягнення.  

На думку багатьох вітчизняних дослідників [2, 4], підвищення 

ефективності монетарної політики та вирішення проблеми забезпечення цінової 

стабільності в країні можливе шляхом переходу до режиму інфляційного 

таргетування. Такий режим передбачає застосування державними органами 

влади комплексу заходів щодо контролю за рівнем інфляції у країні та 

мінімізації відхилень у прогнозах інфляції від оголошеної інфляційної мети. 

Варто зауважити, що для ефективного застосування інструментів таргетування 

інфляції необхідне виконання таких умов: встановлення перед центральним 

банком лише однієї цілі – забезпечення цінової стабільності, незалежність 
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центрального банку під час розроблення монетарної політики, відповідальність 

центрального банку за досягнення поставленої мети, розвинена система 

комунікацій центрального банку щодо роз’яснення заходів та результатів 

вибраної політики.  

Враховуючи, що одним з основних принципів реалізації монетарного 

режиму інфляційного таргетування є перспективний характер прийняття 

рішень [3], то актуальними стають проблеми удосконалення методів та моделей 

прогнозування розвитку реального сектору економіки, платіжного балансу, 

грошово-кредитного та валютного ринку. На сьогоднішній час Національний 

банк України використовує Квартальну прогнозну модель для прогнозування та 

моделювання трансмісійного механізму монетарної політики у 

середньостроковому періоді за допомогою економетричних методів та моделей. 

Квартальна прогнозна модель ґрунтується на економічній теорії ―Новий 

неокласичний синтез‖, основним принципом якої є твердження, що інфляція 

завжди і всюди є монетарним феноменом [4, с. 11]. Проте у праці [1] 

стверджується, що основні фактори інфляції мають не емісійний, а 

трансмісійний характер, тобто в сучасній економіці України найважливішого 

значення для прогнозування рівня інфляції набуває не обсяг грошової маси, а 

основні напрями використання грошових потоків.  

Застосування економіко-математичних, а особливо економетричних, 

методів та моделей для вивчення динаміки інфляції в Україні дозволить 

визначити ключові макроекономічні показники, які впливають на рівень 

інфляції, та дослідити взаємозв’язки між ними, описати структуру впливу 

макропоказників з урахуванням часового лагу.  

Таким чином, для забезпечення цінової стабільності в країні доцільно 

застосовувати інструменти інфляційного таргетування, ефективність якого 

доведена на практиці в багатьох розвинутих країнах та країнах, що 

розвиваються.  
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Значення демографічних прогнозів для формування довго і 

середньострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни важко 

переоцінити. Дані про чисельність і статево-віковий склад населення лежать в 

основі визначення перспективних доходів і видатків держави, зокрема таких 

важливих складових, як фінансування пенсій, соціальних виплат, освітніх та 

медичних закладів тощо. Без глибоких демографічних обґрунтувань неможливо 

визначити і розмір доходної частини бюджету, яка залежить від чисельності 

робочої сили, рівня її економічної активності, освіти і кваліфікації. Населення є 

головною продуктивною силою, а також споживачем матеріальних благ. Темпи 

та пропорції економічного розвитку країни, регіону, зокрема обсяги 

виробництва та споживання, їх зміни суттєво залежать від чисельності 

населення, його вікової, освітньої, професійної та соціальної структур, 

чисельності трудових ресурсів. 

Метод експоненційного згладжування – це метод прогнозування багатьох 

часових рядів, який може бути використаний при прогнозуванні фінансових 

показників. При розрахунку прогнозу методом експоненційного згладжування 

враховується відхилення попереднього прогнозу від реального показника. 

Якщо статистичні дані монотонно спадають чи зростають, то у таких 

випадках доцільно для прогнозування користуватися методом Хольта. 

Розрахуємо значення чисельності населення України за методом Хольта 

на 2014, 2015, 2016 рр.[2]: 

Таблиця 1 

Дані чисельності населення з 2004 по 2013 роки 
Роки Населення України, млн. чол. 

2004 47,45 

2005 47,11 

2006 46,79 

2007 46,51 

2008 46,26 

2009 46,05 

2010 45,87 

2011 45,71 

2012 45,59 

2013 45,49 
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Прогнозне значення за цим методом розраховується за формулою: 

ỹt+k = Lt + kTt, 

Lt = αyt + (1 – α) (Lt-1 + Tt-1), 

Tt = β (Lt – Lt-1) + (1 – β) Tt-1. 

де ỹt+k – прогнозне значення; 

Lt – Коефіцієнт рівня ряду; 

Tt – коефіцієнт пропорційності; 

α, β – постійні згладжування [1]. 

Для того, щоб отримати прогноз за моделлю Хольта необхідно здійснити 

розрахунок значень коефіцієнтів L0 та T0 за досліджуваним рядом даних. Після 

цього за обраним критерієм здійснюється підбір таких постійних згладжувань, 

за яких можна отримати лінійну модель, яка на кожному кроці адаптується під 

фактичні дані. Дана модель використовується з метою визначення лінійних 

тенденцій. 

Таблиця 2 

Розрахунок прогнозу чисельності населення за методом Хольта 

Роки 
Населення України, млн. 

чол. 
Li Ti Прогноз Похибка 

2004 47,45 47,45 0     

2005 47,11 47,20066 -0,00108861 47,19957 0,090657 

2006 46,79 46,95156 -0,00217138 46,94939 0,161563 

2007 46,51 46,70272 -0,00324831 46,69948 0,192724 

2008 46,26 46,45414 -0,00431941 46,44982 0,194144 

2009 46,05 46,20583 -0,00538468 46,20044 0,155827 

2010 45,87 45,95778 -0,00644413 45,95133 0,087777 

2011 45,71 45,71 -0,00749777 45,7025 1,87E-09 

2012 45,59 45,4625 -0,0085456 45,45395 0,127501 

2013 45,49 45,21528 -0,00958763 45,20569 0,274721 

Прогноз 2014 45,20569144 α 0,005368   

2015 45,1961038 β 0,00436591   

2016 45,18651617 САВ 0,14276811   

 

Отже, за допомогою прогнозування методом Хольта прогнозовані 

значення населення Україні у наступні 3 роки становитимуть 45,2, 45,19 та 

45,18 млн. чол. Володіючи  прогнозними даними  чисельності населення 

України на 2014,2015 та 2016 роки дасть можливість змоделювати фінансові 

нарахування пенсій, та інших соціальних виплат для більш наближеного до 

реальності складання кошторисних документів. 
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Тривалі негативні тенденції на ринку праці в Україні породжують 

економічні та соціальні проблеми, які пов’язані з бідністю та безробіттям, 

перешкоджають створенню умов для стабілізації й економічного зростання, 

поглиблюють соціальну напруженість у суспільстві, посилюють сучасні 

громадські рухи та є підґрунтям соціальних і політичних революцій. 

Передумовою проведення якісних змін в соціальноекономічній сфері є 

системний аналіз динаміки розвитку вітчизняного ринку праці, який сприятиме 

формуванню ефективного механізму використання людського потенціалу, 

впровадженню ефективних заходів державного регулювання й управління 

розвитком національної економіки. Значний вклад у дослідження теоретичних і 

прикладних проблем розвитку українського ринку праці та його регіональних 

особливостей вносять праці С. Бабич, Д. Богині, В. Вовка, В. Геєця, О. 

Грішнової, Т. Голубєвої, О. Єрмоленка, Д. Зоідзе, Т. Кір’ян, Т. Клебанової,  Є. 

Лібанової, І. Лук’яненко, С. Панчишина, В. Пономаренка, Т. Уманець, О. 

Черняка, В. Федоренка та інших.  

Враховуючи, що дослідження блоку ринку праці є важливою складовою 

динамічної макроеконометричної структурної моделі України [1], в сучасних 

умовах в Україні актуальним і необхідним є всебічний економетричний аналіз 

динаміки та механізму узгодження різноманітних економічних процесів на 

ринку праці, а також прогнозування можливих сценаріїв його розвитку. Досвід 

українських і зарубіжних досліджень [2] вказує на необхідність для 

моделювання та аналізу взаємозв’язків між показниками ринку праці 

застосування багатовимірних динамічних економетричних специфікацій, які 

враховують коінтеграційні співвідношення між змінними, довгострокові 

траєкторії їх поведінки та динаміку короткострокових коливань. 

У результаті порівняння різних специфікацій для моделювання 

довгострокової поведінки середньої заробітної плати, кількості зайнятих та 

кількості безробітних обрано такі економетричні моделі  

   ln (AWAGE)t = α1 + α2 ln (RGDP)t + α3 ln (EMPL)t + α4 RUN t + α5 RUNOFt +  

        + α6 ln (P_CPI)t + α7 Δ ln (P_CPI)t +α8 Δ ln (WARR)t + α9 TREND + α10 S2t +  

        + α11 S3t + α12 S4t +α13 ln (AWAGE)t-1 + α14 ln (AWAGE)t-4 + ε_Awaget ;        (1) 

   ln (EMPL)t = β1 + β2 ln (RGDP)t + β3 ln (LF)t + β4 ln (AWAGE/P_CPI)t +  

        + β5 ln (UNB)t+ β6 Δ ln (WARR)t + β7 S2t + β8 S3t  + β9 S4t +                           (2) 

        + β10 ln (EMPL)t-1 + ε_Emplt ;      
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   ln(UNEMPL)t = γ1 + γ2 ln (RGDP)t + γ3 ln(LF)t + γ4 ln (AWAGE/P_CPI)t +        (3) 

        + γ5 ln (UNB)t + γ6 Δ ln (WARR)t + γ7 S2t + γ8 S3t + γ9 S4t + ε_Unemplt ,                                                 

де RGDP – реальний валовий внутрішній продукт (млн. грн); LF – економічно 

активне населення (тис. осіб); EMPL – зайняте населення (тис. осіб); UNEMPL 

– безробітне населення (тис. осіб); POP – населення віком 15 – 70 років (тис. 

осіб); AWAGE – середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного 

штатного працівника (грн); WARR – заборгованість із виплати заробітної плати 

(млн. грн); RUN – рівень безробіття населення (за методологією МОП) (%); 

RUOF – зареєстрований рівень безробіття населення (%); UNB – середній 

розмір допомоги по безробіттю (грн); CPI – індекс споживчих цін. 

Рівняння  (1) – (3) доповнено тотожностями 

      LFt = EMPLt + UNEMPLt ;            RUN t =100 * UNEMPLt / LFt  .                   (4) 

Статистичні характеристики оціненої симультативної моделі (1)–(4), які 

базуються на коефіцієнтах детермінації, статистиках Дарбіна-Уотсона, а також  

LM-, LB-, JB-статистиках вказують на її адекватність. Проте зазначимо, що 

часові ряди включені в модель є нестаціонарними та характеризуються 

стохастичними трендами. Дослідження рівнів та перших різниць цих змінних 

на наявність одиничного кореня за допомогою розширеного тесту Дікі-Фуллера 

вказує на їхню інтегрованість першого порядку, а тому їх спільне моделювання 

на підставі системи (1)–(4), не зважаючи на добру підгонку,  могло призвести 

до хибних регресій, які не відображають причинно-наслідкових взаємозв’язків 

між змінними. Проте у випадку коінтеграції модель (1)–(4) описуватиме 

коінтеграційні співвідношення, які згідно з термінологією Інгла-Грейнджера 

характеризують каузальність або причинну поведінку показників ринку праці 

як довгострокові взаємозв’язки між змінними з подібними трендовими 

властивостями. Тестування коінтеграції виявляє, що ряди залишків E_Awage, 

E_Empl, E_Unempl є I(0) змінними. У результаті модель (1)–(4) можна 

інтерпретувати як систему рівноважних довгострокових співвідношень між 

показниками ринку праці в Україні, відхилення від яких в дійсності є 

тимчасовими.  

Для моделювання динаміки показників ринку праці у короткостроковому 

періоді досліджено специфікації корегування похибки, в яких темпи росту 

ендогенних змінних залежать від темпів росту екзогенних факторів, а також від 

величини відхилень рівнів змінних системи від рівнянь довгострокової 

рівноваги (1)–(4), які спостерігались у попередньому періоді. 

Розроблена модель дає змогу прогнозувати майбутні тенденції на ринку 

праці в Україні, а також описувати динаміку його функціонування за різних 

альтернативних сценаріїв розвитку економіки.  
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Функціонування підприємств в умовах ризику і невизначеності, високої 

динамічності виробничих та інформаційних технологій, багатокритеріального 

вибору вимагає ретельного і всебічного аналізу ситуацій, які лежать в основі 

прогнозування та вироблення управлінських рішень. Важливим для досягнення 

високого рівня конкурентоспроможності та повного розкриття можливостей 

підприємства є дослідження та прогнозування його потенціалу. Адже, 

потенціал охоплює всі ресурсні системи підприємства (економічну, фінансову, 

трудову, виробничу, управлінську тощо), які є пов’язаними між собою 

функціональними зв’язками. Збій роботи хоча б одній із цих систем призводить 

до збою в діяльності всіх інших систем. 

Для того, щоб запобігти такій ситуації, а також зміцнити свою 

конкурентну позицію на вітчизняному та іноземному ринках, необхідно 

моделювати на майбутнє ринкові зміни та очікувані власні результати. 

Існує два основних методологічних підходи до прогнозування (рис. 1). 

Розробка прогнозів для підприємства припускає використання різних 

конкретних методів: метод експертних оцінок, методи логічного моделювання, 

методи математичного моделювання, нормативний метод. Як правило, при 

економічному прогнозуванні має місце комбінування методів. 

Отже, основне завдання прогнозів – продемонструвати керівництву 

підприємства ряд можливостей, які могли б допомогти йому усвідомити 

значення і наслідки рішень, що приймаються, зважити фінансовий ризик, який 

пов’язаний з інвестиціями, прослідкувати за розвитком економічних, 

політичних і соціальних умов. 

У закордонних фірмах прогнозування побудовано на високому рівні з 

використанням розвинутого математичного та інформаційного забезпечення. 

Етапи прогнозування діяльності на вітчизняному підприємстві на основі 

фінансового стану представлено на рис. 2. 

Правильно сформульована місія і завдання розвитку та діяльності 

підприємства дозволяють чітко дослідити та спрогнозувати нові можливості 

підприємства, а також уникнути можливих ризиків втрати [1]. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

1) генетичний (дескриптивний) – оцінювання 

проводиться на основі встановлених дослідженнями 

причинно-наслідкових взаємозв’язків між явищами; 

2) нормативний (цільовий) – ґрунтується на 

визначенні результатів, які повинні бути досягнуті в 

майбутньому. 

взаємозв’язок 

 
Рис. 1. Основні методологічні підходи до економічного прогнозування 

Примітка: сформовано на основі джерела [1] 
 

Місія 

підприємства 

- що собою являє Наше 

підприємство; 

- хто є Нашими клієнти; 

- що саме цінують Наші 

клієнти; 

- яким буде Наше 

підприємство; 

- яким повинно бути 

Наше підприємство. 

Завдання та цілі 

підприємства 

План розвитку 

підприємства 

Стратегія розвитку 

підприємства 

Прогнозування майбутніх 

фінансових показників та 

результатів діяльності 

підприємства: 
 

- ліквідність; 

- платоспроможність; 

- кредитоспроможність; 

- фінансова стійкість; 

- наявність власних фінансових 

ресурсів; 

- наявність власних оборотних 

ресурсів; 

- рентабельність і прибутковість. 
 

Прогнозування фінансового 

стану та подальшого розвитку 

підприємства. 

Взаємо-

зв’язок 

Рис. 2. Етапи прогнозування діяльності підприємства 

на основі його фінансового стану 

Примітка: власна розробка. 

Таким чином, прогнозування фінансового стану підприємства, як 

елемента його потенціалу, є основою для подальшого розвитку та розширення 

підприємства. Адже, на основі прогнозних фінансово-економічних показників є 
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можливим формування подальшої стратегії розвитку підприємства та 

корегування короткострокових планів за рахунок зміни тактичних завдань та 

цілей. 

Література: 

1. Іванілов О.С. Економіка підприємства: Прогнозування фінансового 
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На сучасному етапі ринкового трансформування економіки України 

одним із головних чинників стабільності досягнутих позитивних економічних 

тенденцій у країні є забезпечення сталого економічного зростання на основі 

мобілізації й ефективного використання всього комплексу ресурсів малого та 

середнього підприємництва. 

Сьогодні на території України існує велика кількість підприємств які 

займаються різними видами виробництва та надання послуг громадянам країни.  

Досить велику частку займає молочна галузь. Визначальною тенденцією на 

ринку молока України за 2009-2013 роки було значне підвищення цін як на 

молочну сировину, так і на готову продукцію. Високий рівень цін сприяв 

зростанню ефективності роботи молочної галузі. 

Одним із основних підприємств-виробників молочної продукції 

Тернопільського регіону є ТОВ «Бучацький сирзавод». На даний момент це 

сучасне підприємство з переробки молочної сировини. 

Дане підприємство розповсюджує свою продукцію по 12 областях 

України. Для цього на підприємстві ефективно працює дистриб’юторська 

мережа. Реалізуючи свою продукцію ТОВ «Бучацький сирзавод» отримував  

стабільні прибутки. Зокрема на підприємстві діяли такі дистриб’ютори: 

1. ТЗоВ «Доброта-М», м. Ужгород,  

2. ТзОВ «Каскад продакшин», м. Луцьк; 

3. Продовольча компанія «Золотой теленок», м. Миколаїв;  

4. ТЗоВ «Донецькмолторг», м. Донецьк; 

5. ПП «Степних», м. Євпаторія. 

Як бачимо продукція даного заводу реалізовувалась у м. Донецьк та м. 

Євпаторія. Проте продукція у цих два міста, починаючи із початку 2014 року,  

перестала постачатися. Припинення постачання продукції у дані міста 

пов’язане із непередбачуваними ризиками, такими як політична ситуація 

країни. Це означає, що ТОВ «Бучацький сирзавод» зменшило обсяги реалізації 
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своєю продукції, що призвело до суттєвих втрат прибутку.  

Зробимо прогноз чистого прибутку підприємства на 2014 рік за 

допомогою лінії тренду. Вхідні дані взяті із фінансової звітності підприємства 

та представлені у таблиці 1. 

 Таблиця 1  

Вхідні дані 
Роки 2009 2010 2011 2012 2013 

Прибуток (тис. грн.) 22 0 58 72 130 

Прогноз чистого прибутку підприємства на 2014 рік представлений на 

рисунку 1. 

Як бачимо прогнозне значення чистого прибутку у 2014 році буде 

становити 200 тис. грн. Проте, враховуючи те, що підприємство припинило 

постачати продукцію у міста Донецьк та Євпаторія цей показник у реальності 

буде значно меншим. 

Отже, для того, що б підприємства не зменшували обсяги реалізації 

продукції та не втрачали свої прибутки, потрібно враховувати всі фактори 

ризику які можуть вплинути на діяльність будь якого підприємства. В контексті 

входження України в європейський простір товарів, підприємству ТОВ 

«Бучацький сирзавод» доцільно орієнтуватись на європейського споживача для 

реалізації своєї продукції та подальшого збільшення як обсягів реалізації 

товарів, так і відповідно збільшення фінансових показників підприємства. 

 
Рис. 1 Прогноз чистого прибутку ТОВ «Бучацький сир завод» 

Для цього менеджменту компанії в найкоротші терміни доцільно 

провести сертифікацію  продукції підприємства згідно з європейськими 

нормами, що наразі являється основною перешкодою просування вітчизняних 

товарів на європейські ринки.  

Література:  
1. http://www.ukrstat.gov.ua 

2. http://www.buchachcheese.com/ua/ 

Іващук О. Т. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник / 

За ред. О. Т. Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ ―Економічна думка‖, 2008. – 704 с. 
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Сьогодні в умовах економічної кризи, складної політичної ситуації та 

гібридної війни на сході країни вітчизняні підприємства опинилися у 

надскладних умовах функціонування. Це є причиною активізації процесів 

пошуку ефективних управлінських інструментів та технологій. Загострення 

кризи обумовлює необхідність забезпечення ефективного розвитку 

підприємства, результативного реагування на зміни зовнішнього та 

внутрішнього середовищ шляхом управління технологічними, організаційними, 

управлінськими змінами.  

Одними з важливих напрямів підвищення ефективності управління є 

технології процесного та проектного менеджменту. Застосування принципів 

проектних рішень для реалізації стратегічних ініціатив дає змогу інтегрувати 

методологію проектного менеджменту в управлінські процеси, надає реальний 

шанс компаніям сконцентрувати зусилля на досягненні стратегічних цілей, 

забезпечити організаційну та ресурсну підтримку реалізації стратегії розвитку 

підприємства. 

Необхідність концентрації зусиль на досягненні певних результатів 

розвитку обумовила появу і широке застосування проектної ідеології в 

управлінні змінами. Тому управління розвитком шляхом застосування проектів 

утілилося у підхід, за допомогою якого організації виконують свої бізнес-плани 

та досягають стратегічних орієнтирів своєї діяльності. Популярність 

проектного підходу в практиці управління розвитком обумовлена орієнтацією 

на результат. Сьогодні проекти розвитку є основою стратегічних змін і 

присутні у всіх елементах підприємницької системи, а методологія проектного 

менеджменту стає запорукою ефективного впровадження будь-яких змін в 

компанії. 

Виходячи із змісту поняття «розвиток підприємства» та головних 

принципів проектного управління розвитком, під проектом розвитку розуміють 

комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей розвитку через здійснення 

незворотних змін стану підприємства, що відбуваються в умовах обмежених 

ресурсів та визначеного періоду часу.  

Для успішного здійснення проектів розвитку необхідно виділити його 

головні ознаки, які допоможуть менеджерам сконцентрувати увагу на об’єктах 

управління та використати необхідний методичний інструментарій.  

Головними ознаками будь-якого проекту є: 
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– цільова спрямованість; 

– вимірюваність харктеристик проекту; 

– характеристики інвестиційного середовища. 

Кожна з цих ознак потребує детального аналізу та плідної праці 

спеціалістів різного фаху у межах проектної команди. 

Так непрогнозовані впливи зовнішнього середовища часто призводять до 

необхідності змін цільових орієнтирів. Низька ефективність управління 

розвитком переважно зумовлена ігноруванням менеджерами можливостей 

застосування методології проектного аналізу та управління проектами. 

Недостатній рівень методологічного забезпечення управління проектами 

пов’язаний з неоднозначністю наукових підходів, унікальністю кожного 

проекту, а тому неможливості визначити строго формалізованого алгоритму 

оцінювання кількісних параметрів проекту. Важливим також є глибоке 

розуміння методів та моделей оцінювання доходності та ризику проектів зі 

сторони проектних менеджерів.  

Спираючись на традиційні ознаки бізнес-проекту та ураховуючи 

специфіку проекту розвитку, визначальними рисами проекту розвитку слід 

вважати їх розвиваючий характер, зумовлений динамічністю процесів розвитку 

підприємства, притаманними їй властивостями відкритої системи, необхідністю 

підтримання зворотного зв’язку проекту з елементами зовнішнього і 

внутрішнього середовищ компанії, що знаходить прояв у таких специфічних 

ознаках проектів розвитку як можливість коригування цілей розвитку, кількісна 

невизначеність його головних параметрів. 
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V.V. Vitlinskyy, V.I. Skitsko, G.V. Melnyk  

MODELING OF PURCHASE IN ONLINE STORE USING FUZZY PETRI 

NETS  

Інтернет-магазин є однією із форм комерції нового покоління із широким 

асортиментом продукції та послуг, що дозволяють здійснювати купівлю 

покупцем необхідного товару не виходячи із дому. Такий вид купівлі потребує 
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постійного обміну інформацією між учасниками, який повинен бути, зокрема, 

швидким та надійним, сприяти досягненню мети електронної логістики: 

доставка покупцю необхідного товару у потрібній кількості та належної якості, 

за прийнятною ціною та в узгоджене місце і час. Це зумовлює необхідність у 

використанні дієвого механізму управління такою взаємодією між покупцем та 

Інтернет-магазином.  

Для покращення роботи із покупцями Інтернет-магазин має вирішити 

низку задач: за яких умов покупець залишить сторінку Інтернет-магазину без 

придбання товару; зарезервує товар чи відкладе оплату; здійснить купівлю 

товару тощо. Для вирішення цих задач пропонується відповідна імітаційна 

економіко-математична модель оцінювання можливого здійснення купівлі 

товарів в Інтернет-магазині з використанням нечіткої мережі Петрі.  

В запропонованій моделі використовується нечітка мережі Петрі типу Cr  

(НМП Cr ) [1], яка формально може бути представлена наступним чином: 
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початкового маркування НМП Cr , кожна компонента 0

i
m  визначається 

значенням функції належності нечіткої присутності одного маркера у 

відповідній позиції даної НМП Cr , при цьому }),,2,1{(]1,0[0 Nim
i

 . 

Динаміка переміщення маркерів по мережі визначається низкою 

відповідних правил. Для кожного правила вказуються можливі значення ваг або 

коефіцієнти визначеності 
j

f  правил нечіткої продукції, які розглядаються в 

нечітких мережах Петрі як значення функцій належності нечіткого 

спрацьовування переходів 
j

t  відповідно. Наприклад, в розробленій моделі 

встановлено наступне правило, для якого припускається 2,0
1

f : Правило_1. 

ЯКЩО «Сторінка Інтернет-магазину була відкрита помилково» ТОДІ «Вихід 

без придбання товару». Зазначений набір нечітких продукцій в розробленій 

моделі відображається у вигляді НМП Cr , в якій існує 18 позицій, яким 

поставлено у відповідність низка нечітких висловлювань, наприклад, «Сторінка 

Інтернет-магазину була відкрита помилково».  

Таким чином, розроблена модель представляє собою граф, який містить 

позиції, що відповідають нечітким висловлюванням, які описують можливі 
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стани взаємодії покупця та Інтернет-магазину, та умови переходів між цими 

позиціями, які задані відповідними правилами нечітких продукцій. Задача 

моделювання зводиться до оцінювання можливості попадання одного маркера в 

одну із «результуючих» позицій, що відповідають висловлюванням «Вихід без 

придбання товару», «Резервування товару чи відкладена оплата» і «Купівля 

товару здійснена». Для її розв’язання послідовно визначаються активні 

переходи та використовуються правила їх нечіткого спрацьовування. В 

результаті отримуємо значення функцій належності нечіткої присутності 

маркера в позиціях. 

Запропонована імітаційна економіко-математична модель може бути 

реалізована у більшості середовищ розробки програмних засобів з метою 

використання її як вбудованого модуля або зовнішнього модуля в існуючій 

автоматизованій системі управління чи відповідній інтелектуальній системі 

прийняття рішень, що використовуються в Інтернет-магазині. Отримані 

результати можуть бути підґрунтям для подальших досліджень, в межах яких 

можна здійснити моделювання з метою вирішення низки задач та проблем, які 

найбільше цікавлять менеджерів Інтернет-магазинів.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

V.R. Vovk 

MODEL OF INVESTOR BEHAVIOR  IN THE STOCK MARKET 

 

Сучасні методи економіко-математичного моделювання пропонують 

ефективні інструменти для проведення ґрунтовного економічного аналізу   

фондового ринку, оцінювання, прогнозування ситуації на ринку, прийняття 

рішень щодо вибору стратегії операцій з цінними паперами, дають змогу 

прогнозування можливих дій співробітників, партнерів, конкурентів, клієнтів. 

Запропонована імітаційна модель описує поведінку інвестора на 

фондовому ринку впродовж року та дозволяє визначити стратегію майбутніх 

торгів. 

Нехай інвестор має визначений стартовий капітал і володіє певною 

кількістю акцій, також відомо поточну ціну акцій на біржі та ціни за попередні 

три дні. Інвестор використовує стратегію купівлі-продажу акцій, що залежить 

від зміни ціни на акції, яка описується як ―купівля при зниженні та продаж при 

підвищенні‖. Тобто інвестор продає 10% своїх акцій, якщо ціна на них зростає 
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впродовж двох днів, якщо ж ціна зростає впродовж трьох днів, то інвестор 

продає 25% від наявних у нього акцій. І навпаки, якщо ціна падає, то інвестор 

купує акції за тим же сценарієм. Єдиним обмеженням є сума грошей інвестора, 

яку він може витратити на купівлю акцій. 

 Для постановки економіко-математичної моделі використано такі 

позначення: PZ – початкова сума грошей; SZ – середньоденна зміна ціни на 

біржі; SV – стандартне відхилення денної зміни ціни; BP3 – купівля кількості 

акцій при падінні ціни впродовж 3 днів; BP2 – купівля кількості акцій при 

падінні ціни впродовж 2 днів; SP3 – продаж кількості акцій при зростанні ціни 

впродовж 3 днів; SP2 – продаж кількості акцій при зростанні ціни впродовж 2 

днів; c-3 – ціна акції на біржі 3 дні назад від дня початку розрахунку; c-2 – ціна 

акції на біржі 2 дні назад від дня початку розрахунку; c-1 – ціна акції на біржі 1 

день назад від дня початку розрахунку; ci – ціна акції на біржі в i-й день; ic  - 

зміна ціни акції за i-й день; PAi – продано акцій за i-й день; KAi – куплено акцій 

за i-й день; Api – початкова кількість акцій в i-й день; Aki – кінцева кількість 

акцій в i-й день; ZMi – зміна грошових коштів у i-й день; PMi – грошові кошти 

на початок i-го дня; KMi – кінцеві грошові кошти на кінець i-го дня; CAi – ціна 

акцій в i-й день; PVi – прибуток/втрати за i-й день; PP – сума початкової 

вартості акцій та початкових коштів. 

Оптимальну стратегію поведінки інвестора визначено за допомогою 

моделі: 

Ціна акції  
2

2 2
1

0,5
2

1 , 1,250 , 0,1

tX

SZ SV SV e dt

i i iс c e X

 

(1.1) 

Зміна ціни акції на перший день  

1 1 1c c c

 

(1.2) 

Зміна ціни акції на день i 

1, 2,250i i i ic c c

 

(1.3) 

Кількість акцій в інвестора на кінець i-го дня 

, 1,250i i i i iAk Ap PA KA

 

(1.4) 

Кількість акцій на початок i-го дня 

1 , 1,250i i iAp Ak

 

(1.5) 

Кількість проданих акцій інвестором за i-й день 

, 1,250

3 , 0, 0,2

2 , 0, 0,1

0,

i i j

i i i j i

SP Ap c j

PA SP Ap c j

в інших випадках

 

(1.6) 

Обмеження на купівлю акцій за i-й день 

1,250,i i i iKA c PM

 

(1.7) 

Кількість куплених акцій інвестором за i-й день 
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(1.8) 

Наявні грошові кошти в інвестора на початок розрахунків 

1PM PZ

 

(1.9) 

Грошові кошти інвестора на початок i-го дня  

1 , 1,250i i iPM PM ZM i

 

(1.10) 

Зміна грошових коштів на i-й день 

( ) , 1,250i i i iZM PA KA c i

 

(1.11) 

Вартість наявних у інвестора акцій на i-й день  

, 1,250i i iCA c Ak i

 

(1.12) 

Прибуток/втрати інвестора за i-й день 

, 1,250i i iPV KM CA PP i

 

(1.13) 

Сума початкової вартості акцій та початкових коштів інвестора на 

перший день 

1 1 1PP PM Ap c
 

(1.14) 

В результаті моделювання можна зробити такі висновки, що при 

початковому володінні 100 акціями та 5 000 доларів з ймовірністю 0,63 

інвестор зможе: заробити більше 95 доларів (не враховуючи грошовий 

еквівалент акцій); у кінці торгівельного року в торгівця буде не більше 809 

акцій; крайні межі ціни на акцію становитимуть 35 і 66. Це означає, що інвестор 

навіть при мінімальній ціні акції у 35 доларів та наявній у нього хоч би третині, 

із вказаної кількості акцій заробить понад 4 000 доларів. 

Було виконано ще декілька імітацій з аналогічними вхідними даними. 

Притримуючись стратегії ―купівля при зниженні та продаж при підвищенні‖ 

інвестор зможе подвоїти свій капітал за рік. Тому дана стратегія є цілком 

прийнятною для використання у реальній торгівлі. 
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THE COST EFFECTIVENESS OF ADVERTISING 

Прогнозування очікуваного ефекту  від рекламної діяльності важливе 

завдання для підприємства з огляду на обмеженість фінансових ресурсів. 

Зрозуміло, що ефективність рекламних заходів мала б стати основою для 

раціонального використання ресурсів, а отже об’єктивно можна виокремити 

проблему ефективного управління рекламою підприємства.  

Можливості рекламних видатків в поточному періоді безпосередньо 

залежать від обраного управління в попередньому періоді, його результатів та 

поточних характеристик виробничого процесу,  цін товарів в періодах, 

ставлення споживачів до бренду, та цілого ряду інших об’єктивних та 

суб’єктивних причин. Очевидно, що оцінити вплив кожної з них в ринкових 

умовах складне завдання, особливо коли мова йде про кількісну оцінку такого 

впливу [1]. 

У роботі [2] зроблено припущення, що здійснення покупки доцільно 

описати як добуток двох функцій: комунікативної та економічної ефективності 

реклами. Перша має на меті ознайомлення  споживача з товаром,  результатом 

другої є  рішення про купівлю.  

При прогнозуванні комунікативної ефективності реклами потрібно брати 

до уваги частку споживачів, яким ще не відомо про існування продукту, 

оскільки у випадку повної поінформованості приросту не буде, а при повній 

відсутності поінформованих приріст, за тих самих витрат, максимально 

можливий. Насиченість ринку передбачає згортання рекламної кампанії і 

здійснення тільки утримування вже існуючих клієнтів, або перехід до розробки 

нового товару чи послуги, якщо таке рішення буде ефективнішим [3]. 

Для врахування насиченості ринку можна показати,  залежність між 

витраченими коштами та приростом відомості товару серед представників 

цільової аудиторії для логістичної комунікативної функції запишеться  

)(

))((Pr
)(Pr 1

tI

t

tt
eN

ZIN
I , 

де )(Pr
tt

I  – приріст кількості споживачів, яким стане відомо про товар в періоді 

t внаслідок проведення рекламної кампанії з бюджетом I ; 

)(Pr I  – кількість споживачів з цільової аудиторії, яким вже відомо про 

продукт з попередніх періодів;  

Z  – величина, що характеризує швидкість забування та динаміку втрати 

клієнтів в періоді  ; 

N – розмір цільової аудиторії; 
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,,  – невідомі параметри, значення яких обираються на основі статистичних 

та економетричних досліджень.  

Для випадку використання  логістичної кривої цільова функція задачі 

оптимізації витрат на рекламу запишеться    

max)(
)(

))((Pr

012

1 aIaIa
eN

ZIN
L

ttI

t

t
. 

Одними  із головних труднощів при оцінці ефективності  реклами є 

побудова критерію оптимальності, виділення чистого ефекту від маркетингу, 

збір необхідних вхідних даних для досліджень, значний вплив соціально-

психологічних факторів, які складно спрогнозувати тощо. 

Проведені дослідження показали, що розвиток підприємства внаслідок 

можливості впливу на цільові аудиторії нелінійно обмежується можливостями 

ринку поглинути додаткові обсяги випуску, а отже обґрунтоване 

стимулювання попиту стає важливим питанням для підприємства.  
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MATHEMFTICAL MODELLING OF THE BANK DEPOSIT DYNAMICS 

WITH LOGISTIC MAP 

Дослідження банківської установи як складної динамічної кібернетичної 

системи дає змогу оцінити особливості її функціонування із якісно нового боку 

та застосувати принципово відмінний математичний апарат для моделювання. 

Дослідимо процес накопичення відсотків у банку. У найпростішому 

випадку банк – це детермінована динамічна система. Нехай клієнт банку 

вкладає гроші у сумі х на депозит під а відсотків. Тоді сума грошей на рахунку 

на кінець року з індексом n становитиме хn
 
, тобто: 

 nn axx 1  (1) 
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 у дискретному випадку, або приріст відсотків 

 

.

)(tax
dt

dx
  (2) 

у неперервному випадку. 
Як у дискретному, так і в неперервному варіантах накопичення відсотків, 

наступне значення суми на рахунку повністю визначається теперішнім її 

значення. Очевидно, що у цьому випадку банк описано як лінійну рекурсивну 

систему, що є одним із найпростіших видів систем. 

Інший спосіб представлення процесу нарощування відсотків на 

депозитному рахунку банку може бути представлений рівнянням 

 0xax n
n  (3) 

тобто як експоненційне зростання (або спадання, якщо 0<а<1). 

У рівнянні (3) параметр а є керуючим параметром, тобто він визначає 

напрямок динаміки. Припускаємо, що він залишається сталим при зміні іншої 

змінної, хоча в емпіричних дослідженнях не спостерігаємо сталої ставки 

відсотка по депозитах у банках. Однак, можна стверджувати, що керований 

параметр а змінюється значно повільніше, ніж динамічна змінна t, адже банки 

змінюють ставку відсотку лише на певних проміжках часу. 

Якщо параметр а>1, то експоненційне зростання за моделлю (3) 

необмежене зверху, що не має економічного змісту. 

Припущення (3) допустиме з математичної точки зору, адже розв’язок 

диференціального рівняння (2) має вигляд 
atextx )0()( , а це означає, що 

банківський рахунок зростає експоненційно без обмежень на розмір депозиту. 

Отже, рівняння (2) має як завгодно багато розв’язків, кожен у вигляді 
ataetx )( , де а – дійсне стале число, причому а=х(0). Число )0(0 xx

називають початковою умовою для функції х. Початкова задача складається із 

диференціального рівняння та початкової умови, достатньої для знаходження 

єдиного розв’язку. Отже, розв’язком початкової задачі  
.

)(tax
dt

dx
, )0(0 xx  

є 
atextx 0)( . 

Диференціальне рівняння (2) включає лише одну залежну змінну, що є 

істотним спрощенням, адже економічні системи зазвичай характеризуються 

великою кількістю залежних змінних. Очевидно, що із збільшенням кількості 

залежних змінних зростатиме і кількість диференціальних рівнянь. 

Оскільки модель (3) не має економічного змісту, то її необхідно 

модифікувати таки чином, щоб уповільнити зростання депозиту. Найпростіший 

спосіб з математичної точки зору має вигляд: 
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 )1(1 nnn xaxx  (4) 

Рівняння (4) називають логістичним рівнянням або логістичним 

відображенням і була вперше запропонована для моделювання динаміки 

популяції тварин у замкнутому середовищі [1]. Воно також широко 

застосовується у моделюванні фізичних процесів [2]. З математичної точки 

зору це просте нелінійне різницеве рівняння. Його особливість полягає у тому, 

що, залежно від зовнішнього коефіцієнта a, з його допомогою можна описувати 

достатньо складну поведінку динамічних систем, а при великих значеннях 

цього показника – навіть хаотичну. З урахуванням умов моделі (2)-(3) показник 

a може приймати значення з проміжку 40 a . 

Логістичне відображення тут використане як базова демонстрація того 

факту, що навіть найпростіша математична модель може демонструвати 

хаотичну динаміку включно з переходами від порядку до хаосу у визначені 

послідовності. 
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THE THEORETIC-METHODOLOGICAL APPROACHES FOR MODELING 

OF PUBLIC GOODS REPRODUCTION IN THE ECONOMIC SYSTEM 

У національній економіці важливим є формування ефективної системи 

взаємодії між державою та домогосподарствами з приводу продукування 

суспільних благ. Через це необхідно визначити основні теоретико-

методологічні підходи до моделювання відтворення суспільних благ в 

економічній системі. При цьому відтворення суспільних благ доречно 

розглядати як одну із складових загального процесу відтворення, проте його 

найважливішими ознаками слід вважати задоволення колективних потреб, 
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корегування слабин ринкового механізму та сприяння прогресивним змінам у 

середовищі побутування людини. 

У зв’язку теоретико-методологічні засади моделювання відтворення 

суспільних благ можна пов’язати із побудовою моделі, в каркасі якої лежить 

генетично-еволюційна парадигма, що враховує чинники соціалізації та 

гуманізації ринкової економічної системи, розвиток інституту регуляторів 

свідомого походження. На користь такого підходу вказує те, що початково 

мобілізація коштів і ресурсів для виробництва суспільних благ здійснювалась 

окремими зацікавленими групами [5, с. 85], поява нових цільових установок 

породжувала процеси, в яких одні блага втрачали соціальну корисність, а інші, 

навпаки, її набували [3, с. 121], просування ринкової економіки щаблями 

цивілізації підвищувало значимість колективних і суспільних інтересів [1, с. 31]. 

Одним з наслідків цього є розвиток відносин фіскального обміну, що має ознаки 

регулярності, примусовості, обов’язковості та знеособленості. Проте такий обмін 

не завжди має еквівалентний характер, що пов’язане з відмінностями у рівнях 

доходів платників податків, їх системою оцінки, сприйняттям важливості сплати 

податків [2, с. 61-63; 4, с. 197-199]. Тому в теоретичній економіці набувають 

вагомості питання раціоналізації видатків держави на виробництво суспільних 

благ, якості державного втручання у процеси ринкового регулювання та 

дотримання принципів оподаткування.  

Узагальнюючи відомі теоретико-методологічні підходи модель 

відтворення суспільних благ в економічній системі можна задати через 

функціональні співвідношення в момент часу t: 

),,,( KMZYXfQ
ttttt

Q

t

 (1) 

),,(fX
t

X

t        (2) 

),,,,(fY
t

Y

t    (3) 

),,(fZ
t

Z

t
       (4) 

),,,(fKM
t

KM

t   (5) 

де Q
t – функція виробництва суспільних благ; X

t – функція економічних 

ресурсів; Y
t – функція податкових надходжень; Z

t  – функція суспільного 

вибору; KM
t – функція зовнішніх відносин; α – попит на економічні ресурси; β 

– пропозиція економічних ресурсів; γ – ціни на економічні ресурси; δ – попит на 

СБ; ε – пропозиція суспільних благ;  – ціни на суспільні блага; θ – діюча 

податкова система; η – доходи домогосподарств; λ – стандарти надання 

суспільних благ; ν – виборча система; ω – політична система; η – експорт 

суспільних благ;  – імпорт суспільних благ; ρ – зарубіжні видатки за 

експортовані суспільні блага; ζ – національні видатки на імпортовані суспільні 

блага. 
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Згідно з (1)-(5) часткові та укрупнені змінні можна охарактеризувати як 

лінгвістичні, що визначені k-вимірною шкалою якісних термів. Це дозволяє 

експертним способом сформувати для цих змінних базу знань і сукупність 

правил, що характеризують систему, створивши передумови для наукового 

обґрунтування процесів ухвалення рішень щодо виробництва суспільних благ. 

Таким чином, теоретико-методологічні підходи до моделювання 

відтворення суспільних благ мають брати до уваги: виокремлення 

позаекономічних чинників, які впливають на економічну поведінку, 

обумовлюючи особливості здійснення фіскального обміну; актуалізацію 

значення політичного ринку щодо критеріїв і стандартів надання суспільних 

благ, що вказує на існування деякої конституційованої політично-соціальної 

структури, яка дозволяє узгоджувати суспільні інтереси; врахування 

можливостей участі домогосподарств і держави в продукуванні суспільних благ 

глобального характеру, регламентуючи різного роду процедури, пов’язані із 

розв’язанням глобальних проблем і підвищенням рівня привабливості тої чи 

іншої національної економіки. 

Література: 

1. Єрохін С.А. Теорія структурного реформування національної економіки: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра ек. наук: спец. 08.01.01 „Економічна 

теорія‖ / С.А. Єрохін; Об’єдн. ін-т ек-ки НАН України.– К., 2005. – 44 с. 

2. Налогообложение: теории, проблемы, решения / [В.П. Вишневский, 

А.С. Веткин и др.]; под общ. ред. В.П. Вишневського. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП 

НАН Украины, 2006. – 504 с. 

3. Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. Структура и 

эволюция социального интереса / А.Я. Рубинштейн. – СПб: Алетейя, 2008. – 

560 с. 

4. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Дж.Е. Стігліц. – К.: 

Основи, 1998. – 854 с. 

5. Хайек Ф.А. Общество свободных / Ф.А. Хайек. – London: Overseas 

Publications Interchange Ltd, 1990. – 309 с. 

 

УДК 338.001.36 

О.А. Ковальчик, О.І. Захаревич  

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

ВИБІР МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ 

ЗБІЛЬШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО   

O.A. Kovalchyk, O.I. Zaharevych 

CHOICE OF MODEL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  

TO INCREASE INVESTMENTS IN ROAD SECTOR  

Для дорожньої галузі характерна низька інвестиційна привабливість, що 

зумовлено високою капіталомісткістю дорожніх об’єктів та довгим терміном 

їх окупності. Ці особливості стримують надходження приватних інвестицій, 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

66 

 

що в свою чергу робить необхідною державну підтримку дорожніх робіт. На 

сьогодняшній день Україна потребує залучення позабюджетних джерел для 

фінансування дорожніх робіт. Тому зараз активно розглядаються питання 

державно-приватного партнерства у вигляді концесій (як правило, при 

створенні платних автодорожніх об’єктів).  

Проте, діючі Закони України ―Про концесію‖ та ―Про концесію на 

будівництво та експлуатацію автомобільних доріг‖ не сприяють залученню 

інвестицій з наступних причин [1,2,3]: 

 Відсутність гарантії з боку держави щодо покриття ризиків інвестора у 

разі недосягнення проектної інтенсивності руху по платній дорозі. 

 Великі терміни окупності концесійних проектів, що не дозволяє 

спрогнозувати відшкодування інвестицій. 

 Відсутність можливості застосування інших моделей відшкодування 

інвестицій, крім стягнення прямої плати за проїзд. 

Для збільшення залучення приватних інвесторів ще у жовтні 2010р. був 

прийнятий Закон України "Про державно-приватне партнерство", який 

встановив ряд важливих, спільних і для країн Європейського Союзу 

принципів, а саме  [4]: рівність перед законом державних та приватних 

партнерів; заборона будь-якої дискримінації прав державних чи приватних 

партнерів; узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою 

отримання взаємної вигоди; незмінність протягом усього строку дії 

договору; визнання державними та приватними партнерами прав і обов'язків, 

передбачених законодавством України та визначених умовами договору; 

справедливий розподіл між державним та приватним партнерами ризиків; 

визначення приватного партнера на конкурсних засадах. 
В той же час для залучення інвестицій у галузь дорожнього 

господарства необхідно внести додаткові зміни до законодавства. Для 

реалізації таких інвестиційних проектів необхідно прийняти Закон України 

―Про державно-приватне партнерство в сфері будівництва, реконструкції, 

ремонту та експлуатації автомобільних доріг‖, який з врахуванням світового 

досвіду мав би врегулювати наступні основні питання  [3]: 

 гарантії держави щодо участі в проектах; 

 розподілу ризиків між державою та приватними інвесторами; 

 можливості відшкодування державою втрат інвестора шляхом сплати 

за експлуатаційну готовність дороги на протязі 30-50 років без 

застосування прямої плати за проїзд з користувачів. 

Також це дозволить розширити перелік моделей державно-приватного 

партнерства у галузі дорожнього господарства. Ми пропонуємо до 

впровадження модель державно-приватного партнерства, яка найбільш 

оптимально забезпечить якість та вартість виконання дорожніх робіт, а саме 

модель КЖЦ – Контракти Життєвого Циклу. При розробці цієї моделі 
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автодорожні організації провідних країн світу ставили перед собою завдання 

створення в рамках державно-приватного партнерства такої схеми, яка 

дозволила би залучати кошти інвесторів для будівництва нових автодоріг та 

реконструкції (ремонта) існуючих і забезпечила би: 

 максимальну економічну ефективність для держави; 

 високий рівень надійності повернення капіталу для інвесторів;  

 чітку мотивацію підрядника (через інвестора) на створення 

високоякісної дороги в найкоротші терміни та з використанням 

найсучасніших технологій;  

 якісні безкоштовні дороги для користувачів; 

 ефективний розподіл ризиків між автодорожними організаціями та 

підрядником.  

Основна перевага застосування моделі Контрактів Життєвого Циклу у 

дорожньому господарстві – це створення у підрядника прямої зацікавленості 

здати в експлуатацію якісну автодорогу (чи інший автодорожній об’єкт), яку 

не потрібно буде ремонтувати. 
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Донедавна в економічній науці ще не було сформовано чіткого цілісного 

уявлення про аналіз інвестицій як самостійного напрямку досліджень у рамках 

того чи іншого виду економічного аналізу. В ході постановки та вирішення 

комплексу задач, що відносяться до проблем реалізації довгострокових 
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інвестицій, виникає необхідність аналітичного обґрунтування одночасно 

фінансових (з яких джерел, у якому обсязі, на яких умовах і в якій пропорції 

можна здійснити фінансування довгострокових інвестицій), інвестиційних (як 

оптимально розподілити власні і залучені ресурси серед можливих напрямків 

господарської діяльності, окремих видів активів, яка їхня структура, період 

оборотності) і операційних рішень (яка величина й оптимальна структура 

витрат підприємства, як впливає на хід реалізації проекту ритмічність 

постачань сировини і збуту продукції, чи достатній професійний і 

кваліфікаційний рівень персоналу, задіяного в проекті).  

Основне завдання портфельного інвестування полягає у формуванні  

оптимальних умов інвестування за рахунок забезпечення таких характеристик 

інвестиційного портфеля, які неможливо досягти при розміщенні коштів в 

окремо взятий об'єкт. [1, c.121] . 

Виходячи із портфельної стратегії та теорії інвестиційних ризиків, 

інвестиційні портфелі (по співвідношенню ризику і доходу) класифікуються 

наступним чином: 

 агресивний (значний доход при значному ризику – вибираються цінні 

папери, курс яких значно змінюється в результаті короткотермінових вкладень, 

для отримання швидкого прибутку); 

 ринковий (фактично повторюючий в менших пропорціях структуру 

ринку цінних паперів і дає можливість при заданому ризику отримати 

максимальний доход); 

 консервативний (мінімальний ризик при використанні надійних, але 

повільно ростучих цінних паперів. Гарантія отримання доходу не піддається 

сумніву, але терміни отримання доходу збільшені) [2, с. 536]. 

Мета оптимізації портфеля цінних паперів полягає у формуванні 

портфеля цінних паперів, який би задовольняв потреби підприємства як по 

прибутковості, так і по ризикованості, і при цьому достатньою мірою був 

диверсифікований.. 

Прибутковість портфеля з N цінних паперів pR  і його показник ризику 

p визначаються наступними функціями: 

R RETURN W r i Np i i i, , ; 1 ; 

p i i iRISK W r i N, , ; ,1  

де Wi – процентна частка цінного папера в портфелі; 

i  – деяка характеристика ризику даного цінного папера, звичайно це 

середнє квадратичне відхилення прибутковості цінного папера; 

ri  – прибутковість цінного папера. 

При рішенні задачі враховуються такі обмеження: 

– сума часток всіх акцій (у відсотках) становить 100%: 
W W W Wi N1 2 1  ; 

– кількість акцій не може бути негативною: 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

69 

 

Wi 0 . 

Рішенням задачі є деяка цільова структура портфеля, представлена 

набором значень (W W Wn1 2, , . . . ,  ). Ідеальна постановка завдання оптимізації 

портфеля – одержати максимальну прибутковість при мінімальному ризику:  

R

W

W

p

p

i

i

max;

min;

;

.

0

1

 

Така задача не має однозначного рішення, тому необхідно ввести 

критеріальні обмеження, при цьому можливі два варіанти: 

– задається деяка максимально допустима величина ризику req . Тоді 

завдання оптимізації зводиться до вибору такої структури портфеля, при якій 

ризик портфеля не перевищує заданого значення, а прибутковість портфеля є 

максимальною. Така задача називається прямою задачею: 

.1

;0

;

max;

i

i

reqp

p

W

W

R

   

– задається деяка мінімально прийнятна величина прибутковості Rreq . У 

цьому випадку задача оптимізації зводиться до вибору такої структури 

портфеля, прибутковість якого вище або дорівнює заданому значенню, а ризик 

мінімальний: 
R R

W

W

p req

p

i

i

;

min;

;

.

0

1

 

При розв’язанні прямої та оберненої задачі по оптимізації портфеля з N 

цінних паперів, підприємство одержить структуру оптимального 

інвестиційного портфеля (по мірках підприємства), тобто види і кількість 

цінних паперів, які необхідно придбати, щоб забезпечити досить високу 

прибутковість при прийнятному ризику [3]. 
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STRATEGY DEVELOPMENT FOR BUSINESSES UNDER THE CRISIS 

В сучасних умовах конкуренції та нестабільної фінансової ситуації в 

країні підприємства постійно переглядають свої стратегії розвитку та 

планування виробництва. Саме тому вибір оптимальної стратегії з точки зору 

наявного конкурентно-кризового стану економіки є актуальним та потребує 

детального аналізу. 

На основі результатів аналізу факторів зовнішнього середовища 

формуються стратегія забезпечення бажаної конкурентної позиції підприємства 

в ринковому середовищі, альтернативні стратегічні рішення, їх оцінка й 

остаточний вибір конкурентної стратегії. Ці рішення мають бути орієнтовані на 

використання можливостей і захист від загроз пов'язаних зі зміною 

зовнішнього середовища. Для побудови цілісного організаційно-економічного 

механізму стратегічного управління підприємством шляхом розробки і 

реалізації стратегічних планів необхідна структуризація стратегій 

підприємства. Структуризація стратегій дозволить конкретизувати вимоги до 

процесу розробки стратегій, виявити їх основні критерії та функції, сформувати 

і супроводжувати базу даних стратегій підприємства, а також точніше 

прогнозувати результати реалізації окремо взятої стратегії із всієї множини 

альтернативних стратегій. 

Залежно від рівня управління, на якому розробляється стратегія, 

розрізняють: загальну стратегію, бізнес-стратегію, функціональні й операційні 

стратегії. Врахування етапу життєвого циклу підприємства та певної 

альтернативи розвитку в кризових умовах зумовлює розробку однієї з 

наступних стратегій: 

1. Стратегія стабілізації: 

 захист наявної частки ринку; 

 підтримка виробничого потенціалу підприємства на досягнутому 

рівні; 

 модифікація базової продукції. 

2. Стратегія реструктуризації: 

 скорочення витрат та відсікання зайвого; 

 коротко- та довгострокова реструктуризація; 

 освоєння нових видів продукції та ринків. 

3. Стратегія скорочення діяльності: 

 скорочення частки ринку; 

 „організований відступ‖; 
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 „збирання врожаю‖. 

4. Ліквідація: 

 санація (розпродаж); 

 процедура банкрутства; 

 консервація потужностей та закриття. 

5. Комбінація вищезгаданих стратегій. 

Бізнес-стратегія (ділова стратегія) визначає напрям функціонування 

окремого виду діяльності підприємства (господарського підрозділу, філії, 

дочірнього підприємства) або ж вузькоспеціалізованого підприємства. Розробку 

цієї стратегії здійснюють генеральні директори, керівники філій, дочірніх 

підприємств, окремих підрозділів. Найчастіше розробка ділової стратегії 

зводиться до уточнення конкурентної переваги й вибору відповідної стратегії, 

тому бізнес-стратегію часто ототожнюють з конкурентною стратегією.  

Стратегія диференціації полягає в забезпеченні можливості виробництва 

товару, який має привабливі для покупця властивості та відрізняється від 

товарів конкурентів. Диференціація може проявлятися: в специфічних 

характеристиках товару; у різноманітних послугах, що надаються після 

продажу; в індивідуальному дизайні і виготовленні за замовленням; 

забезпеченні запасними частинами; технологічному лідерстві у методах 

виготовлення, якості та екологічності виробництва та споживання; завершеній 

товарній лінії та всіх видах послуг; в унікальності виробів за стилем, модою. 
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Modeling strategies of state bank Ukraine 

У період фінансової кризи посилилась увага теоретиків та практиків 

банківської діяльності до ролі державних банків у економіці країни. В деяких 

країнах у період, коли приватні банківські установи зазнавали істотних 

фінансових проблем, основою стабільності банківської системи залишалися 
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банки, які є власністю держави. На сьогодні в цілому ряді розвинених країн 

держава приділяє значну увагу державним банкам, створюючи основу для 

стабільної діяльності фінансової системи. Однією з таких країн є Німеччина, 

власність якої у банківській системі перевищує 50%. 

Враховуючи ступінь довіри до Ощадбанку ми пропонуємо більш тісніше 

співпрацювати з підприємцями Тернопільської області. За офіційними 

джерелами в Тернопільському регіоні зареєстровано  4147осіб, якщо при 

проведеній маркетинговій діяльності з підприємцями,яким завжди потрібний 

додатковий запозичений капітал, хоча б 70% підприємцям, оформимо кредитні 

картки Ощадбанку, та надамо кожному орієнтовно 100 тис.грн. кредиту 

орієнтовно під 28% річних. Розрахуємо можливий прибуток  Ощадбанку від 

впровадження нової кредитної програми.  Тобто умова банку буде кредит 

терміном на 5 років під 28% річних. Здійснювати розрахунки будемо по такій 

моделі. Розрахуємо індекс вигод від впровадження даної кредитної програми за 

рік по такій формулі: 
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млн.грн- вартість кредитного портфелю Ощадбанку у 2013 

році [1].  

В чисельнику буде вартість кредитного портфеля Ощадбанку. 
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Тобто розрахований нами індекс вигод від реалізації кредитної програми 

становить1,41.  

На рисунку 1 представляємо алгоритм покращення стратегії Ощадбанку, 

розробленого нами, враховуючи всі сильні сторони «Ощадбанку», а саме 

основне, це висока довіра клієнтів до фінансової установи, та здійснення 

контролю за діяльністю з боку держави, фактично унеможливлює банкрутство, 

та неповернення коштів клієнтів.  

У сучасній складній економіко-політичній ситуації на Україні, 

зміцнення позицій державних банків, зумовить загальну стабілізацію ринку 

банківських послуг, та дозволить контролювати  інфляційні процеси. 

Література: 

1. Основні показники діяльності банків України на 20011-2013 рр. 

[Електронний ресурс]// Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу: 

http://bank.gov.ua/Bank_supervision/dynamics.htm 
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1) ретельно вивчати потреби та тісно співпрацювати із 

своїми споживачами-клієнтами; 

Алгоритм покращення 

стратегії Ощадбанку 

2) не нехтувати жодним видом конкуренції і постійно 

фіксувати зміни в конкурентному середовищі;  

3) більше уваги приділяти управлінню маркетинговою 

стратегією проштовхування банківських послуг, 
зокрема реклами та зв’язків з громадськістю; 

4) продовжувати здійснювати успішну роботу щодо 
сегментації клієнтурних ринків банку та пропонувати 

для кожної категорії клієнтів окремі заходи 

проштовхування  банківських послуг; 

5) співпрацювати з малим, середнім бізнесом, що 
переважає у Тернопільському регіоні, та надавати 

даному сегменту кредити на діяльн ість; 

6) розширити сучасний та перспективний напрямок 
кредитування фінансової установи у вигляді надання 

споживчих кредитів на надання товарі та послуг;  

7) враховуючи велику довіру населення до 
Ощадбанку, розширити сферу банківських послуг з 
переказів коштів з закордону; 

 

8) вдосконалити методи стимулювання як для 

клієнтів, так і для працівників банку, які зацікавлять 
співробітників банку краще обслуговувати клієнтів, а 
також можуть привабити нових клієнтів та 

стимулювати вже існуючих.  

 
Рис.1. Алгоритм покращення стратегії Ощадбанку 
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Постановка проблеми. Сучасна економічна теорія, як на мікро-, так і на 

макрорівні, включає як природний, необхідний елемент математичні моделі та 

методи. Використання математики в економіці дозволяє, по-перше, виділити і 

формально описати найбільш важливі, істотні зв'язки економічних змінних і 

об'єктів: вивчення настільки складного об'єкта припускає високий ступінь 

абстракції. По-друге, з чітко сформульованих вихідних даних і співвідношень 

методами дедукції можна отримувати висновки, адекватні досліджуваному 

об'єкту в тій же мірі, що і зроблені передумови. По-третє, методи математики і 

file:///D:/Унівєр/диплом/доповідь_Стьопа.ppt
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статистики дозволяють індуктивним шляхом отримувати нові знання про 

об'єкт: оцінювати форму і параметри залежностей його змінних, що 

відповідають у найбільшій мірі наявним спостереженням. Нарешті, по-

четверте, використання мови математики дозволяє точно і компактно викладати 

положення економічної теорії, формулювати її поняття та висновки. 

Аналіз динамічних систем і їх математичне моделювання базуються на 

чисельних методах розв’язування систем диференціальних рівнянь. Особливе 

місце серед чисельних методів розв’язування динамічних моделей з 

дискретним часом займає метод скінченних різниць [2]. Універсальність, 

можливість застосування в лінійних і нелінійних задачах роблять метод 

скінченних різниць самим поширеним методом із застосовуваних в даний час 

наближених методів. Але не лише надзвичайна загальність різницевого метода 

приваблює дослідників. Мабуть, це найбільш зручний та прозорий чисельний 

метод, завдяки якому майже завжди можна отримати уяву про шуканий 

розв’язок. 

Основний матеріал дослідження. Для зменшення кількості кінцево-

різницевих рівнянь, які апроксимують диференціальні рівняння, при збереженні 

потрібної точності результатів дослідження, необхідно  скористатися 

апроксимаціями, які враховують не лише перший член розкладання шуканого 

рішення в ряд Тейлора, але й наступні його члени. Коефіцієнти таких 

апроксимацій можна знайти за  методом невизначених коефіцієнтів. Метою 

роботи є розроблення раціонального способу, що значно спрощує й полегшує 

процедуру апроксимації диференціальних рівнянь економічного процесу, 

дискретного в часі, різницевими рівняннями. 

Для того щоб отримати різницеву схему, яка приблизно описувала б 

диференціальне рівняння або систему таких рівнянь, необхідно здійснити два 

наступні кроки: 

 1.Замінити область неперервної зміни аргумента областю дискретної його 

зміни. 

 2.Замінити диференціальні оператори деякими різницевими операторами, 

а також сформулювати  різницевий аналог для початкових умов. 

Різницева апроксимація є найпростішою, але одночасно і найменше 

точною, тому що інформацію в точці 1m  шукає лише на базі інформації в 

точці .m  
Для використання більш точних операторів, нами отримані на основі 

метода невизначених коефіцієнтів різницеві рівняння підвищеної точності. 

Найбільш загальний спосіб побудови кінцево-різницевих рівнянь полягає 

в тому, що відповідним різницевим відношенням апроксимується не кожна 

похідна зокрема, а відразу весь диференціальний оператор. При заданому 

наборі вузлів складають кінцево-різницеве рівняння, яке апроксимує дане 

диференціальне рівняння в m -ій вузловій точці, яка знаходиться посередині 

сукупності вузлів з номерами ,...).2,1(,...,,.., kkmmkm  
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Висновки. Розроблено раціональні способи апроксимації диференціальних 

рівнянь різницевими при моделюванні економічних процесів, дискретних у 

часі. Отримано різницеві рівняння підвищеної точності, які дають змогу ціною 

незначного ускладнення розрахункових формул суттєво скоротити загальне 

число прораховуваних вузлів і в кінцевому підсумку вимагають менших 

обчислювальних затрат. 

Розв’язання кінцево-різницевих рівнянь підвищеної точності відносно 

вузлових функцій значно спрощує й полегшує процедуру апроксимації 

диференціальних рівнянь економічного процесу різницевими рівняннями. 

Запропонований метод отримання різницевих рівнянь підвищеної 

точності є загальним і може бути поширений на будь-яку кількість вузлів 

дискретної сітки. 
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PRZYDATNE  URZĄDZENIA 

K.W. Krupa, P. Skotyy 

WEARABLE DEVICES 

 

Firma XOEye Technologies jest producentem inteligentnych okularów 

monitorujących wszystkie czynności pracowników. Kolejny dostępny WEARABLE 

DEVICES o nazwie LumoBack to niezwykle płaski czujnik, który przyczepia się w 

okolicach talii, by monitorował postawę pracownika podczas długich godzin np. na 

biurowym krześle. Kiedy tylko LumoBack stwierdzi, że pracownik nie siedzi prosto, 

wibruje, łagodnie przypominając, że plecy to cenny korporacyjny zasób. Bostoński 

start-up Robin wyposaża pomieszczenia w biurowcach w bezprzewodowe czujniki, 

które komunikują się ze smartfonami pracowników firmy, informując menedżerów 

oraz resztę zespołu o tym, kto właśnie wszedł do pokoju - "kto" w tym przypadku nie 

ogranicza się wyłącznie do nazwiska, lecz może też zawierać profil z Facebooka czy 

LinkedIna. Melon, kolejny start-up, sprzedaje natomiast inteligentne opasek, które 

monitorują fale mózgowe użytkowników. Nawet kreatywność może już być więc 

mierzona i monitorowana w czasie rzeczywistym.  

Pojęcie „innowacja‖ definiowane jest głównie na płaszczyźnie 

ekonomicznej i socjologicznej, równocześnie ma ono zasadnicze znaczenie również 

w naukach technicznych. Wiele lat temu klasyczną definicję innowacji podał J. A. 

Schumpeter. Według niego należy nią określać np. wprowadzenie na rynek nowych 

produktów, nowych metod produkcji, znalezienie nowych rynków, zdobycie nowych 

źródeł surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji funkcjonowania. Pogląd ten 

obecnie jest akceptowany przez wielu autorów i często powszechnie 

wykorzystywany w empirycznych badaniach. E. M. Rogers wprowadził pojęcie 

dyfuzji innowacji i twierdzi iż innowacja jest zwykle kreatywną ideą, praktyką 

postępowania lub obiektem postrzeganym przez określony podmiot, który 

jednocześnie akceptuje to rozwiązanie jako topowe i obiecujące sukces. Autor ten 

twierdzi ponadto, iż dla zachowania ludzkiego istotne jest nie to, czy jakaś idea jest 

obiektywnie nowa tzn. dopiero niedawno odkryta lub stworzona, lecz zwykle jedynie 

to, czy jest ona traktowana przez ludzi jako innowacyjna. Oprócz J. A. Schumpetera,  

E. M. Rogersa definicję innowacji podobnie rozumieli także A. J. Herman, E. Hagen, 

J. Parker oraz P. R. Whitfield. Najważniejszym programem gospodarczo - 

społecznym Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie była strategia lizbońska. 

Głównym jej celem było stworzenie na terytorium Europy najbardziej 

konkurencyjnej gospodarki na świecie. W samej strategii zwrócono uwagę na 
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stargetowa rolę klastów przemysłowych i parków technologicznych i skupiono się na 

czterech kwestiach:  

1.   Innowacyjności (gospodarce opartej na wiedzy).  

2. Liberalizacji (rynków telekomunikacji, energii, transportu oraz rynków 

finansowych). 

3. Przedsiębiorczości (ułatwieniach w zakładaniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej).  

4. Spójności społecznej (kształtowaniu nowego, aktywnego państwa 

socjalnego). 

Zainteresowanie parkami technologicznymi zaczyna się od utworzonego w 

1951 r. w kalifornijskim Palo Alto, na terenach należących do Uniwersytetu 

Stanforda – Stanford Industrial Park i przemianowanego w 1954 r. na Stanford 

Science Park. Celem budowy parków technologicznych jest wykorzystanie ich jako 

trierów nowoczesności oraz upowszechnienie jednej z najbardziej kompleksowych 

form instytucjonalnych, która ma zapewnić zwiększenie efektywności wykorzystania 

wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce gospodarczej i społecznej. 

Lewarowym zadaniem parku jest tworzenie środowiska innowacyjnego na styku 

nauki i biznesu, zdolnego do przekształcania wiedzy w nowe produkty i usługi. 

Kompleksowa poprawa warunków dla przebiegu procesów innowacyjnych ma 

prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i zdynamizowania rozwoju 

regionalnego. Technologiczne parki innowacji, podobnie jak w Veneto, stanowią 

ciągle nowatorski instrument nowoczesnej polityki rozwoju, kształtowanej na 

poziomie lokalnym i regionalnym, a ich propagowanie znajduje na świecie coraz 

więcej zwolenników. Obecnie można wręcz mówić w Polsce o „parkowej gorączce‖. 

Tylko w ostatnim czasie pojawiło się ponad dziesięć nowych grup inicjatywnych. 

Zainteresowanie omawianymi przedsięwzięciami jest niejednokrotnie skutkiem 

rosnących ambicji lokalnych działaczy w kontekście dostępu do funduszy 

europejskich. Częste wyjazdy studyjne do Niemiec, Finlandii czy Irlandii, a także 

kontakty robocze pokazują, jak można efektywnie wykorzystać tę pomoc w 

inkubatorach i parkach technologicznych. Zgodnie ze wskazaniami „Strategii 

Lizbońskiej‖ wykorzystanie środków europejskich priorytetowo traktuje instytucje 

nowoczesnej gospodarki, do których zaliczamy parki.  
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Збутова політика  сучасного підприємства  нерозривно пов'язана з попитом 

(його розмірами, динамікою, структурою) на цільовому ринку і з власними 

виробничо-збутовими, фінансовими, організаційно-управлінськими та іншими 

можливостями. Ця політика в максимальній мірі задовольняє потреби покупців, 

причому з найбільшою зручністю для них, і одночасно враховує фактор тиску з 

боку конкурентів, що виявляється в їх збутовій політиці і практиці. 

Будь-який товар чи продукт, виготовлений на підприємстві, повинен 

знайти свого споживача. Для цього підприємству-виробнику необхідно 

найкраще його реалізувати. Саме на цьому етапі виробництва виробник 

кожного разу повинен вирішувати питання, як краще сформувати свої канали 

реалізації: чи скористатися послугами посередників, чи збувати самостійно. 

При виділенні ресурсів на покупців необхідно з огляду на основний  закон  

Парето правила продаж «80/20» (20% покупців забезпечує 80% обсягу продаж) 

визначити  найбільш перспективних клієнтів. Для цього можна застосувати 

систему, що дозволяє розділити клієнтів на три групи: 

а) категорія А – контрагенти, що складають 50-60%   обсягу замовлень; 

б) категорія В – контрагенти, що складають 20-30% клієнтів від об’єму 

продаж; 

в) категорія С – дрібні замовники, роботу з якими потрібно покращити для 

того, щоб вони перейшли в категорію А та В. 

Після даного поділу необхідно визначити чисельність торгових 

представників для кожної групи, виділяючи достатню кількість часу для 

наявних клієнтів. 

Розподіл ресурсів по товарних лініях доцільно проводити в залежності від 

маржі валового прибутку і відповідної реакції збуту. У разі потреби виходу на 

нові ринки існуючих границь при виділенні ресурсів керівництво компанії 
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повинне прагнути до:  мінімізації засобів на роз’їзди продавців;  розподілу 

територій рівномірно з погляду робочого навантаження;  визначенню чітких 

границь території, що дозволяють раціонально оцінити роботу персоналу. 

Щоб удосконалити збутову діяльність приватного акціонерного товариства 

«ROSHEN» ми запропонували створити в мережі Інтернет сайт, який буде 

представляти компанію у Тернопільській області. 

Сайт, котрий розміщений у мережі Інтернет доступний для усіх 

користувачів та бажаючих співпрацювати з ПАТ «ROSHEN» у м. Тернополі. 

Ось так виглядає головна сторінка сайту: 

 Сайт 

зручний і зрозумілий у користуванні і не складе труднощів для клієнтів 

замовити продукцію. Сайт дає змогу не залучати велику кількість торгових 

представників, та мерчиндайзерів і скоротити їхню кількість, оскільки, вся 

потрібна інформація доступна у мережі Інтернет, що зменшує потребу у 

розповсюдженні та поданні інформації. 

Нижче вказане безпосередньо саме посилання на сайт: 

https://sites.google.com/site/garmatiysergiyroshen 

Створення сайту на прийом  та опрацювання замовлень дозволить 

підприємству, яке займається розповсюдженням продукції ПАТ «Рошен»  

суттєво покращити збутову діяльність підприємства шляхом збільшення обсягу 

замовлень контрагентами В та С категорій, та загалом прибутку підприємства, 

що розповсюджує продукцію  ПАТ «Рошен». 

Застосування сучасних інформаційних технологій  шляхом створення 

сайтів для середніх та малих підприємств, та підприємців дозволить суттєво 

покращити збутову діяльність та  розширити  мережу діяльності підприємств. 

 

Література: 

1. Електронний ресурс доступу google по створенню сайтів  

[Електронний ресурс] – Доступний з : 

http://www.google.com/sites/help/intl/uk/overview.html 

https://sites.google.com/site/garmatiysergiyroshen
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Основні концепції логістики застосовуються до всіх видів діяльності як 

приватного, так і державного підприємства. Для уточнення логістичної 

діяльності організацій, зареєстрованих з дозволом отримання прибутку, 

застосовують термін ―Комерційна логістика‖. 

Логістика – це процес планування і забезпечення ефективного 

поступлення товарів, послуг і супутньої інформації звідти, де вони 

створюються, до споживача, спрямований на задоволення споживацьких 

запитів. Мета комерційної логістики – підтримка рівноваги між високоякісним 

обслуговуванням споживачів і супутніми витратами. 

Реалізація принципів і застосування методів логістики сприяють 

зменшенню повних логістичних витрат підприємства, а також зменшенню його 

логістичних ризиків. 

Теорія логістики включає математичне моделювання: 

1. матеріальних потоків; 

2. групи логістичних функцій в логістичному ланцюгу. 

Значна частка логістичних операцій пов’язана з використанням різних 

транспортних засобів. Транспортні витрати інколи становлять більшу половину 

від загальної кількості витрат на виконання всіх логістичних операцій. Тому 

ефективне використання транспортних засобів різного виду є запорукою 

успішного управління рухом матеріальних потоків. 

Розглянемо модель і рішення задачі, яка полягає у виборі між покупкою і 

орендою вантажівок. 

Підприємству необхідно вибрати оптимальну стратегію в області 

придбання у власність чи оренди однієї із двох видів вантажівок для доставки 

напитків покупцям додому і в невеликі магазини. 

Розглянемо випадок, коли запропоновано чотири стратегії покупки чи 

оренди вантажівок і шість маршрутних стратегій {A, B, C, D, E, F} доставки 

напитків покупцям і в невеликі магазини. Пропонується, що маршрути 

протяжністю більше 30 кілометрів обслуговують кілька вантажівок, причому 

одна вантажівка обслуговує лише частину маршруту, що слідує із розрахунків 

змінних витрат. 

Задача полягає у виборі найкращої із двох вказаних множин стратегій. 
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Для виконання обчислень по критерію мінімуму загальних витрат 

необхідні дані про: 

1. річний пробіг по кожному із шести маршрутів; 

2. необхідну кількість вантажівок, які курсують по кожному маршруту; 

3. постійні витрати на кожну вантажівку для будь-якого варіанту; 

4. питомі змінні витрати на кожну вантажівку для будь-якого варіанту вибору її 

використання. 

Дані про річний пробіг по будь-якому із шести маршрутів і необхідну 

кількість вантажівок, які курсують по кожному з них, представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Стратегія доставки Річний пробіг, км 
Необхідна кількість 

вантажівок 

A 20000 1 

B 50000 2 

C 65000 3 

D 100000 4 

E 75000 3 

F 55000 2 

 

Дані про статті постійних і питомих змінних витрат на кожну вантажівку 

для будь-якого варіанту вибору її використання представлені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

 
Розв’язок задачі про вибір найкращої із двох множин стратегій можна 

реалізувати на послідовних попарних порівняннях графіків загальних витрат 

двадцяти чотирьох можливих стратегій (6 стратегій доставки  4 стратегії 

покупки чи оренди = 24 варіанти). 

Алгоритм виконання обчислень в Ms Excel загальних витрат на доставку 

по 24 варіантах: 

1. обчислити мінімальні загальні витрати по чотирьох варіантах покупки 

чи оренди вантажівок для однієї фіксованої стратегії доставки напитків. 
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2. повторити вказані обчислення для кожної стратегії доставки напитків 

на дім і в магазини. 

Таблиця 3 

Обчислення в Ms Excel загальних витрат на доставку по стратегії “E” 

для чотирьох варіантів застосування вантажівок 

 
Для наглядності по 24 варіантах сформовано із значень загальних витрат 

матрицю, рядки якої означають назви стратегій доставки напитків, а стовпці – 

назви стратегій застосування вантажівок. 

Таблиця 4 

Розв’язок, оснований на формуванні матриці стратегій 

 
Проаналізувавши таблицю, приходимо до висновку, що оптимальною є 

стратегія А у поєднанні з варіантом покупки вантажівки ―Volvo‖. 

 

 

 

УДК 303.01 
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Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 

необхідністю розвитку перспективних напрямків науки і техніки і підвищенням 

ефективності виробництва з метою доведення якості продукції до світових 

стандартів. Для вирішення цієї задачі керівництву підприємств потрібна 

оперативна достовірна інформація про фактичний стан виробництва, потребах 

у ресурсах, ситуації на ринку. 

Одним з ефективних напрямків удосконалення управління підприємством 

є розробка і впровадження сучасних інформаційно-управляючих систем і 

технологій. Нові інформаційні технології управління підприємством є 

важливим і необхідним засобом. 

Прогнозування  відіграє важливу роль в діяльності будь-якого 

підприємства. Саме на основі даних, отриманих у результаті його проведення, 

визначається стратегія розвитку підприємства, реальний стан його справ.  

Для прогнозування стану економічних об’єктів використовують 

спеціалізовані програми. Для прикладу наведемо коротку характеристику 

кількох таких програмних пакетів: 

1. Microsoft Office Excel  —  програма для роботи з електронними таблицями, 

створений корпорацією  Microsoft  для  Microsoft Windows, Windows  NT  і  

Mac OS. Застосунок  входить до складу офісного пакету  Microsoft Office. 

Основні завдання програми: 

 Завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто 

використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що 

просто мають табличне представлення (наприклад, прайс-листи в 

магазинах, розклади); 

 У Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть 

дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за 

вказаний період від початку занять спортом); 

 Його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних 

розрахунків; 

 Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому 

його можуть використовувати для розрахунків; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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 Excel інтенсивно використовується в бухгалтерії — у багатьох фірмах це 

основний інструмент для оформлення документів, розрахунків і 

створення діаграм; 

 Excel може працювати як база даних. 

2. Mathcad — система комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого 

проектування, орієнтована на підготовку інтерактивних документів з 

обчисленнями і візуальним супроводженням, відрізняється легкістю 

використання і застосування для колективної роботи. Mathcad містить сотні 

операторів і вбудованих функцій  для вирішення різних технічних завдань. 

Програма дозволяє виконувати чисельні і символьні обчислення, проводити 

операції з скалярними величинами, векторами і матрицями, автоматично 

переводити одні одиниці вимірювання в інші. 

3. Statistica - програмний пакет для статистичного аналізу, розроблений 

компанією StatSoft, який реалізує функції аналізу даних, управління даних, 

видобутку даних, візуалізації даних із залученням статистичних методів.  

Актуальність роботи в програмі «STATISTICA» полягає в тому, що  

STATISTICA - це універсальна інтегрована система, призначена для 

статистичного аналізу та візуалізації даних, управління базами даних і 

розробки користувальницьких додатків, що містить широкий набір 

процедур аналізу для застосування в наукових дослідженнях, техніці, 

бізнесі, а також спеціальні методи видобутку даних.  

За допомогою реалізованих у системі STATISTICA потужних мов 

програмування, забезпечених спеціальними засобами підтримки, легко 

створюються закінчені користувача рішення і вбудовуються в різні інші 

програми або обчислювальні середовища.  Для моделювання фінансових 

показників   Тернопільського підприємства по реалізації пластикових 

вікон, ми використали програму STATISTICA, візуалізацію розрахунків 

представляємо на рисунку 1. 

Використання нами даної програми показало, що система STATISTICA 

може служити не тільки ефективним інструментом для наукових досліджень, а 

й надзвичайно зручним середовищем для навчання методам статистичного 

аналізу.  Тому сучасним керівникам великих підприємств, які обробляють 

великі масиві інформації, так і підприємцям доцільно застосовувати сучасні 

інформаційні продукти, для якісного фінансового, бухгалтерського  та загалом 

господарського управління, що дозволить менеджерам приймати адекватні 

управлінські рішення, відповідно до швидких змін на ринку товарів та надання 

послуг. 

 

Література: 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: http://www.statsoft.ru/ 

2. Електронний підручник [Електронний ресурс]. – Режим доступу.: 

http://itmu.vsuet.ru/Posobija/MathCAD/INDEX.HTM  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.statsoft.ru/
http://itmu.vsuet.ru/Posobija/MathCAD/INDEX.HTM
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Рис. 1. Інтерфейс програми «STATISTICA» по моделюванні регресійної залежності між 

фінансовим ризиком та іншими  фінансовими показниками підприємства по реалізації 

пластикових вікон 

 

УДК 336.77 

М.В. Негрей 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ  

ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ  

M.V. Nehrey  

APPLICATION ALTERNATIVE INFORMATION SOURCES  

FOR ASSESSING CREDIT RISK 

 

Ринок кредитування України переживає сьогодні скрутні часи. Складна 

економічна ситуація вимагає від гравців ринку постійного удосконалення 

засобів моделювання кредитного ризику. Останнім часом з’явилося багато 

вітчизняних досліджень кредитних ризиків, їх оцінки та моделювання, зокрема, 

праці В.В. Вітлінського, А.Б. Камінського, Л.Н. Сергєєвої, Т.С. Клебанової, 

Б.Ю. Кишакевича, І.А. Бланка, З.М. Васильченко, О.В. Пернарівського, 

І.О. Лютого, С.В. Науменкової. Проте питання визначення джерел інформації 

для аналізу та побудови моделей розкрито недостатньо. 

Для оцінки ризику позичальника представникам кредитної організації 

потрібно передбачати майбутній фінансовий стан позичальника. Традиційні 

підходи ґрунтуються на аналізі даних минулих періодів. При прийнятті рішення 
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про видачу кредиту основну увагу приділяють наступним параметрам: 

особистість позичальника, його платоспроможність та готовність виплатити 

кредит.  

Проте на сучасному українському ринку споживчого кредитування 

класичні підходи до оцінки ризику не завжди можливо застосувати. 

Недосконалість законодавства у сфері кредитування зумовлює виникнення 

багатьох проблем, значний рівень тінізації економіки  перешкоджає отриманню 

достовірної інформації про доходи громадян, можливість отримання «липових» 

довідок спричиняє похибки у розрахунках, високий рівень шахрайства, і як 

наслідок – неповернення кредитів.  

Оцінка ризику позичальника з використанням традиційних джерел 

інформації передбачає використання відносно невеликих обсягів даних, які 

отримують із певних джерел (дані із бюро кредитних історій, довідок про 

доходи, кредитних карт, рахунків, платіжних квитанцій та ін.). В той же час 

можна використовувати нові види джерел інформації, які не передбачені 

традиційними моделями, але можуть дати набагато більше інформації про 

позичальника. Наприклад, упродовж місяця абонент мобільного зв’язку  може 

робити велику кількість дзвінків, облік яких може дати набагато більше 

інформації про людину, ніж його платіжні квитанції: дисципліна оплати 

рахунків за мобільний зв’язок, час дзвінків та смс, місцезнаходження, номер 

співбесідника, тип інформації у відправленому повідомленні, види і кількість 

платежів, зроблених за допомогою відповідного мобільного пристрою і т.д. 

Соціальні мережі – ще одне важливе джерело інформації. Так, були проведені 

дослідження, які показали, що наявність у позичальника друзів, які мають 

негативну кредитну історію, є одним із показників того, що клієнт може не 

повернути кредит. Крім того, тут можна знайти інформацію, яка підтверджує 

чи спростовує місце праці, сімейний стан, наявність нерухомого і рухомого 

майна, рівень заможності та багато іншого. 

Можна виділити наступні альтернативні джерела інформації, на які 

кредитним організаціям доцільно звернути увагу: соціальні мережі, державні 

органи управління, оператори мобільного зв’язку, роздрібні мережі, 

підприємства комунальної сфери, оптові постачальники.  

Використання альтернативних джерел інформації може дещо ускладнити 

моделювання ризику, проте використання нових стандартів і протоколів обміну 

даними, а також нові засоби обробки не зв’язаних масивів даних, порівняння і 

співставлення їх між собою можуть сприяти оптимізації процесу кредитування. 

На нашу думку, ефективними і успішними будуть ті кредитори, які 

будуть використовувати якомога більше даних, що можна отримати із різних 

джерел інформації. Проте, для правильного їх використання необхідною є 

розробка нових методів і моделей управління кредитним ризиком. 
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Інтелектуальний аналіз даних (Data Mining), або розвідка даних – термін, 

що застосовується для опису здобуття знань у базах даних, дослідження даних, 

обробки зразків даних, очищення і збору даних. Це процес виявлення кореляції, 

тенденцій, шаблонів, зв'язків і категорій  [1]. 

Використання інтелектуальних технологій дає змогу знаходити в 

результаті моделювання нове знання, яке в подальшому використовується для 

покращення результатів діяльності. Аналітики виявляють зв’язки (відношення) 

у  великих базах даних із застосуванням інтелектуального аналізу даних і 

можуть знаходити нові відношення в даних і нові знання.  

Для відшукання нового знання і добування корисної інформації  з 

нагромаджених обсягів «сирих» даних інформаційного сховища 

використовують такі операції Data Mining як класифікація і кластеризація.  

Класифікація – це система розподілення об’єктів (процесів, явищ) за 

класами відповідно до визначених ознак [2]. Вона визначається як групування 

класів об’єктів, у результаті якого утворюється хоча б один клас (група), що 

містить щонайменше один об’єкт. У машинному навчанні класифікація 

представляє навчання з учителем, з наданням прикладів «стимул-реакція», і є 

одним із видів кібернетичного експерименту з точки зору кібернетики. Процес 

класифікації є дещо суб’єктивний, однак ефективний класифікатор допомагає 

виявити ознаки, що характеризують класифікаційну групу з допомогою вже 

класифікованих об’єктів і сформульованого деякого набору правил, та 

ідентифікувати новий об’єкт  (запис у базі даних) до існуючого класу. З точки 

зору пошуку нових знань у задачах інтелектуального аналізу даних 

класифікація використовується для вирішення задач прогнозування. 

Формально, задачу класифікації можна представити так: побудувати 

алгоритм YXa : , що класифікує довільний об’єкт Xx  з множини об’єктів 

X до існуючого класу Yy  з множини класів Y, при умові існування 

відображення YXa :* , значення якого відомі на елементах навчальної 

вибірки: )},(),...,,{( 11 mn yxyx  (n – потужність підмножини об’єктів навчальної 

вибірки, m – потужність множини класифікаційних груп Y, сформованих на 

основі навчальної множини даних). 

В економічних задачах класифікаційна модель може бути використана 

для передбачення ненадійних споживачів, схильних піти до інших 
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постачальників, для визначення ефективних видів акційних пропозицій для 

цільових покупців тощо. 

Кластеризація – це багатовимірна статистична процедура, яка виконує 

збір даних, що містять інформацію про вибірку об'єктів, і потім упорядковує 

об'єкти в порівняно однорідні групи – кластери  [3].  

Кластер розуміється як підмножина «близьких один до одного» об'єктів з 

безлічі векторів характеристик, що мають загальні властивості. Ознаками 

кластера є внутрішня однорідність та зовнішня ізольованість.  

У задачах інтелектуального аналізу даних кластеризація 

використовується  для опису існуючих закономірностей в даних. Кластерний 

аналіз допомагає виділити множину кластерів, які, як правило, містять всі 

об'єкти в наборі даних, а також визначити взаємозв'язки кластерів між собою, 

наприклад ієрархію вбудованих один в одного кластерів. 

Навідміну від класифікації, кластеризація у машинному навчанні 

використовує навчання без учителя, або самонавчання, тобто немає наперед 

визначених класів, а засоби інтелектуальних обчислень самостійно виділяють 

різні однорідні групи даних на основі моделі кластеризації. Цей тип машинного 

навчання є також одним із видів кібернетичного експерименту. 

Формально, задачу кластеризації можна представити так: побудувати 

алгоритм YXa : , що представлятиме довільному об’єкту Xx  з кінцевої 

множини об’єктів X  у відповідність номер кластера Уу  з множини номерів 

кластерів Y, за умови задання функції відстані між об’єктами ),( xx . Кластери 

з точки зору теорії множин є класами, або блоками розбиття множини X, які 

утворені близькими за метрикою ρ об’єктами.  

Кластерний аналіз не можна розглядати як автоматичний процес, а 

скоріше як ітеративний процес дослідження знань чи інтерактивний процес 

багатоцільової оптимізації з пробами і невдачами та неоднократною 

модифікацією оброблення даних і параметрів моделі. 

В інтелектуальному аналізі даних моделі кластеризації використовується 

для пошуку структури даних у невпорядкованому наборі даних і їх розуміння, 

що дозволяє спростити обробку даних і застосувати до кожного кластера 

відповідний метод аналізу (стратегія «розділяй і володарюй»); а також для 

стиснення великих масивів даних та для визначення новизни – ідентифікації 

нетипових для існуючих кластерів об’єктів. 

Кластерний аналіз може бути використаний в економічних задачах для 

автоматичного виявлення груп об’єктів з аналогічними властивостями, 

наприклад: упорядкування типологій думок, звичок за результатами опитувань 

для кращого розуміння відносин між групами споживачів і виявлення 

потенційних клієнтів, сегментації ринку, позиціювання продукту тощо, для 

групування артикулів товарів у набір унікальних пропозицій, що особливо 

актуально для інтернет-магазинів.  
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Сфера інформаційних технологій, яка розвивається зараз більш ніж 

стрімко і досить капіталомістка, потребує  чіткого планування обсягів 

виробництва і реалізації своєї продукції. Через постійне поглиблення і 

розширення даної галузі, застосування досвіду попередніх років для 

прогнозування основних виробничих показників не є актуальним.  Побудова 

експериментальних моделей – один із способів подолання невизначеності у цій 

сфері. 

В умовах складної структури сучасного ринку товарів та послуг виникає 

питання про встановлення ціни на новий продукт та тривалості періоду між 

випуском нових моделей на ринок. Якщо ще недавно великий відсоток 

менеджерів покладався виключно на свою інтуїцію, то в сучасних умовах усе 

більшої популярності набуває моделювання економічних процесів, пов’язаних з 

такими проблемами. 

Стимулом до розвитку даної предметної галузі став факт одержання 

Верноном Смітом [1] та Даніелем Канеманом [2] у 2002 році нобелівської 

премії, «за затвердження лабораторних експериментів в якості інструмента 

емпіричного аналізу в економіці, особливо при дослідженні альтернативних 

ринкових механізмів». Ця подія стала проривом у розвитку експериментальної 

економіки і надала поштовх до її стрімкого розвитку. Багато західних компаній, 

в тому числі із сфери ІТ, почали створювати власні підрозділи моделювання 

економічних процесів. Наприклад такі гіганти як «Google» і«Yahoo» 

оптимізують аукціони за ключовими словами. Компанія «E-bay», застосовуючи 

експериментальну економіку до розробки нової системи зворотного зв’язку для 

сервісу аукціонів,  збільшила оборот сайту на 25%. 

Експериментальна економіка дозволяє розв’язувати такі типи задач, які 

не підсилу класичній економіці. Прикладом цього є відома загалу гра 

«ультиматум». За умовою задачі у гравця А є 10 доларів і він повинен їх 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Класифікація
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розділити з гравцем Б будь-яким способом. Якщо гравець Б прийме 

пропозицію, то все впорядку, в іншому випадку жоден із них не отримає нічого. 

Питання задачі: яку суму Ви запропонуєте на місці гравця А? 

Якщо розглядати дану задачу з точки зору класичної економіки, то 

оптимальною пропозицією є один цент. Адже очевидно, що для гравця Б один 

цент вигідніше, аніж нічого, і він точно прийме пропозицію. Однак, на практиці 

експерименти показали, що люди себе так не поводять. За результатами 

експерименту було визначено, що середній розмір пропозиції гравця А 

становить $4,27, а у 33% випадків гравець Б відмовляється від пропозиції. 

Це яскравий приклад нераціональної поведінки людини. Саме такі 

чинники враховує експериментальна економіка у своїх моделях. Попередні 

дослідження - найдешевший спосіб уникнути великих помилок. Дані оцінки 

проводяться ще в лабораторних умовах. 

У даній галузі вже більше десяти років працює економіст Кей-Ют Чен (Kay-Yut 

Chen) [3], [4]. Він проводить економічні експерименти, працюючи на компанію 

Hewlett-Packard (HP). За допомогою своїх досліджень він намагався 

прогнозувати попит на техніку HP, тестуючи маркетингові програми ще до їх 

запуску, а також визначати найбільш сприятливу для ринку ціну на товари. В 

результаті його роботи компанії вдалось збільшити свої прибутки. Незважаючи 

на це, дана область дослідження лише набирає популярності і заслуговує нашої 

уваги. 

Серед останніх проектів Чена був проект оптимізації об’ємів поставок 

дистриб’юторам HP. Раніше виробництво техніки здійснювалося на основі 

прогнозів дистриб’юторів. 9 найбільших із них які в сумі продають товару 

компанії HP на загальну суму більше $3 млрд в рік, надсилали свої прогнози 

щодо закупівель. Проблема була у тому,що  в окремих випадках такий  прогноз 

незбігався з реальність на 100%. Це вносило хаоc у планування. Було 

впроваджено спеціальну систему винагород дистриб’юторам, прогнози яких 

найбільш точно відображали дійсність. В результаті сумісність прогнозів із 

реальними закупівлями вдалось звести до 80%.  На території України проблема-

тика даного питання ще не набула належного ставлення до себе, тому розвиток 

досліджень у даній сфері є актуальним. 
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У сучасних умовах розвитку компаній у сфері інформаційних технологій 

на території України виникає все більше проблем пов’язаних з великою 

конкуренцією, тому менеджери все частіше шукають нові можливості, для 

отримання конкурентних переваг та  вузькі місця для оптимізації управління 

своїми компаніями. 

Актуальною проблемою стає питання управління ризиками пов’язаними 

із реалізацією проектів у сфері інформаційних технологій, адже зниження та 

уникнення цих ризиків дає додаткові переваги над конкурентами, економію 

коштів, часу, та ресурсів.  

У країнах Європи та США цьому питанню надають значно більше уваги, 

ніж на території України. Існує багато класифікацій ризиків та типізацій 

компаній згідно їхнього ставлення до ризиків. Наше дослідження передбачає 

розгляд управління ризиків у сфері інформаційних технологій, тому детальніше 

зосередимось на типізації компаній у сфері ІТ по відношенню до управління 

ризиками.  

Дослідження Класифікації компаній за ставленням до управління 

ризиками [1], яка є популярною у США, показало, що дана типізація компаній 

найкраще відображає процеси пов’язані з управлінням ризиком. 

Згідно даної класифікації усі компанії поділяють на п’ять типів в 

залежності від ступеня врахування ризиків при управлінні проектами. 

Problem stage – передбачає неврахування ризиків, доки вони не стануть 

проблемами для компанії. 

http://shiftleft.com/mirrors/www.hpl.hp.com/personal/Kay-Yut_Chen/paper/p108-chen.pdf
http://shiftleft.com/mirrors/www.hpl.hp.com/personal/Kay-Yut_Chen/paper/p108-chen.pdf
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Mitigation stage – у компанії є загальне розуміння ризиків, проте на 

регулярній основі управління ризиками не ведеться. У таких компаній єдиною 

стратегією управління ризиків є зосередження зусиль на зменшення 

ймовірності настання ризиків. 

Prevention stage – передбачає управління ризиком на рівні команди, а не 

лише менеджера, чи керівника проекту. До виявлення ризиків залучають все 

більше зацікавлених осіб, проте існують проблеми з кількісною оцінкою 

ризиків. даний тип компаній перебувають у перехідному періоді від 

реактивного до проактивного процесу управління ризиками. 

Anticipation stage – даний тип ставлення до ризику передбачає збір та 

аналіз інформації, необхідної для застереження та передбачення майбутніх 

проблем, пов’язаних із ризиком. У процесі управління ризиками долучають і 

замовників продукту, для кращої кількісної оцінки ризику та визначення 

пріоритетів. 

Opportunity stage – даний тип компаній передбачає позитивне бачення 

процесу управління ризиками і передбачає залучення всіх зацікавлених сторін 

(менеджер, проектна команда, замовники). На даній стадії ризик розглядається 

із сторони можливостей. Усі сторони мають розуміння цих можливостей та 

ризиків пов’язаних із ними, це дозволяє вибрати шлях просування вперед, 

знаходячи компроміси між наявними ризиками і новими можливостями.  

Більшість компаній на українському ринку інформаційних технологій 

перебувають у проміжку між Mitigation stage та Prevention stage вище наведеної 

типізації. Великі компанії (―Softserv‖, ―luxoft‖, ―Eleks‖) відносяться до типу - 

Prevention stage, проте більшість середніх та малих компаній (―Infopuls‖, 

―Intersog‖) відносять до Mitigation stage. Це дає підстави стверджувати що є 

велика перспектива для росту компаній при врахуванні управління ризиками у 

процесі управління. З іншого боку це спонукає досліджувати дану тематику 

більш детально, та розробляти моделі управління ризиками, що допоможуть 

компаніям розвиватись та займати чільні місця на світовому ринку 

інформаційних технологій. 
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Глобалізаційні процеси та міжнародна інтеграція викликають нагальну 

потребу ефективного управління суб’єктами господарювання та запровадження 

адекватного контролю. Об’єктивна необхідність в цьому підтверджується 

наявністю в Україні підприємств, що мають складну організаційну структуру, 

займаються різноманітними видами діяльності та характеризуються 

об’єднаннями окремих бізнес-одиниць в корпорації. Успішне ведення бізнесу 

за таких умов неможливе без організованої системи аудиту, зокрема підсистеми 

внутрішнього аудиту, яка б сприяла захисту законних інтересів власників 

капіталу та корпорації в цілому.  

Стан наукового знання про аудит підтверджується низкою невирішених 

проблем щодо дефініції, принципових підходів до його організації, 

стандартизації контрольних процедур та регламентного забезпечення 

функціонування аудиту в корпораціях. Відкритими залишалися і деякі питання, 

пов’язані з порядком планування робіт з аудиту на базі виявлення та оцінки 

ризиків бізнес-процесів й забезпечення умов мінімізації впливу дії їхніх 

джерел. 

Для господарюючих суб’єктів важливо не  тільки уникнути ризику, 

небезпеки чи загрози, але передбачити їх, виявити і знизити до мінімально 

прийнятного рівня.   

Безпека функціонування економічних суб’єктів в сучасних реаліях є 

багатогранна і передбачає оцінку економічної, фінансової, інтелектуальної, 

інформаційної  та кадрової безпеки. Значною мірою вирішення проблеми 

ефективного функціонування та запобігання кризі та ймовірному банкрутству 

вирішується шляхом запровадження  системи аудиту безпеки діяльності. 

В наш час для захисту своїх фінансових інтересів підприємства  повинні  

піклуватися про створення системи  безпеки, яка б була спроможна виявляти  

ознаки можливих правопорушень та відхилень на різних етапах бізнес-

процесів. Дієва система безпеки дозволила б попередити зловживання 

управлінського персоналу, недобросовісну конкуренцію, прояви шахрайства. З 

цією метою доцільно проводити експертизу – аудит - стану безпеки фірми 

завчасно. Запровадження такої підсистеми аудиту у вітчизняну практику 

потребує додаткових науково та методологічних обґрунтувань. 
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 Аудит безпеки підприємства – діяльність незалежних сертифікованих 

осіб, з метою оцінки реального стану безпеки у сфері його діяльності. Такий 

аудит, на нашу думку, слід розглядати як виключно внутрішній інструмент 

управління, що сприяє забезпеченню комерційної таємниці та унеможливлює 

представлення інформації третім особам. 

Цільовим призначення аудиту безпеки є формування висновку про 

відповідність реального стану системи безпеки фірми зовнішнім та внутрішнім 

загрозам. Отже, аудит безпеки фірми є інструментом  оцінки безпеки та 

управління ймовірними ризиками з метою захисту економічних, соціальних та 

інформаційних інтересів. 

Таблиця 1 

Концептуальна модель аудиту безпеки [1,24] 

Ціль аудиту Оцінка стану безпеки фірми 

Методи аудиту  Концепція безпеки фірми 

Стандарти та норми по безпеці 

Порядок проведення аудиту По регламенту 

По необхідності 

Масштаби аудиту Комплексний аудит 

Вибірковий аудит 

Об’єкт аудиту Система комплексної безпеки 

корпорації 

Виконавці робіт Аудиторські фірми та незалежні 

аудитори 

Внутрішні служби безпеки 

Аудит безпеки суб’єктів економіки може бути як зовнішній так і 

внутрішній. Найбільш поширеним на сьогоднішній день є внутрішній аудит 

безпеки, що розглядається як невід’ємна частина інструменту економічного 

менеджменту. 

Внутрішній аудит безпеки має  такі  предметні області до застосування: 

 дотримання корпоративних заходів безпеки; 

 організація матеріальної відповідальності; 

 виявлення та аналіз слабих ланок  в системі безпеки  та планування дій 

та заходів щодо їх усунення; 

 запобігання економічним втратам та нанесення збитків підприємству; 

 підвищення кваліфікації персоналу, що забезпечує роботу служби 

безпеки; 

 створення оптимальних систем захисту інформації шляхом кодування, 

персоніфікації доступу за різними рівнями управління із врахуванням 

горизонтами них та вертикальних управлінських ланок. 

Оцінка ступеня надійності функціонування внутрішнього аудиту безпеки 

покладена на управлінський персонал, адміністрацію та власників суб’єкта 
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економіки. Тому, аудит безпеки широко застосовується в практику діяльності 

служб безпеки комерційних структур  та націлений на економічну безпеку. 
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Біопаливо займає особливе місце в структурі відновлюваних джерел 

енергії. Будучи одним з небагатьох видів альтернативного палива яке 

використовують в транспортному секторі, біопаливо розглядається в якості 

важливого ресурсу для диверсифікації джерел енергії і забезпечення 

енергетичної безпеки України, розвитку сільського господарства і сільських 

районів, а також для пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом скорочення 

викидів парникових газів.  

Для визначення ризиків біопаливної промисловості необхідно розглянути 

комплекс питань. Перш за все, внутрішня структура виробництва біопалива 

достатньо проста і включає в себе кілька основних технологічних процесів, тоді 

як зовнішня структура організації виробництва значно складніше. Вона 

пов'язана з взаємодією різних галузей виробництва, сільськогосподарської та 

промислової, а також транспортної складової.  

Відсутність однозначного розуміння сутності ризику пояснюється, 

зокрема, багатоаспектністю цього явища в реальній економічній практиці й 

управлінській діяльності, що фактично ігнорується вітчизняним господарським 

законодавством. Крім того, ризик - це складне явище, що має безліч незбіжних 

основ. Це обумовлює можливість існування декількох визначень понять ризику 

з різних точок зору.  

Стосовно виробництва біопалива в Україні аналіз ризиків повинен 

враховувати інноваційну діяльність, що вносить значні, а можливо, і радикальні 

зміни у виробничі процеси, істотне збільшення невизначеності динаміки цієї 

галузі, результати діяльності організації, а також залежність менеджменту від 

того наскільки точно зроблена оцінка ризику і наскільки адекватно визначені 

методи управління ризиком [2].  

Інноваційний ризик – це сума недоотриманого грошового потоку при 

реалізації інноваційного проекту в порівнянні з прогнозованим варіантом. 

Запропоноване визначення інноваційного ризику характеризує його як 
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імовірнісну і техніко-економічну категорію, але в кожному конкретному 

випадку має місце своя сукупність факторів, що генерують ризик [3]. 

Беручи до уваги чинники економічної ефективності використання 

біопалива, результати аналізу, узагальнення та уточнення існуючих 

класифікацій інноваційних ризиків, пропонується класифікувати ризики 

інноваційного проекту з виробництва біопалива в такий спосіб:  

• технологічні ризики, пов'язані з помилками при проектуванні об'єктів, 

помилками підбору обладнання;  

• комерційні ризики:  

- Ризики неправильного вибору економічних цілей проекту;  

- Ризики ненадання фінансування;  

- Ризики недотримання строків проекту;  

- Маркетингові ризики капітальних закупівель і поточного постачання; 

- Маркетингові ризики збуту;  

- Ризики, пов'язані із забезпеченням прав власності;  

- Ризик конфліктів з громадськістю;  

•  ризики взаємодії з партнерами (контрагентами), пов'язані з можливістю 

відмови одного з партнерів проекту від участі в ньому і неефективним 

управлінням проектом;  

• ризик конфліктів з законодавством, обумовлений нерозвиненістю 

законодавства;  

•  можливі проблеми з отриманням необхідних дозволів та погоджень;  

• ризики непередбачених витрат і перевищення кошторису витрат за 

проектом:  

- Збільшення видатків у ході будівництва, в тому числі пов'язаних з 

ростом цін на енергоносії та комунальні послуги;  

- Нестабільність цін на сировину;  

- Зниження попиту на біоетанол;  

- Збільшення загороджувальних імпортних мит на біоетанол в світі;  

- Значне зниження цін на нафту;  

- Валютні ризики. 

Виходячи з вищесказаного можна сказати: потреби в земельних ресурсах 

і сільськогосподарських культурах для виробництва біопалива дуже великі, 

щоб здійснити заміну викопного палива в більш широких масштабах. 

Зважаючи на ризиковість ситуації в середньостроковій перспективі 

вуглеводневі види палива залишатимуться важливішим джерелом 

енергозабезпечення в світі, при цьому біопаливо зможе забезпечити лише 

незначну частку в загальносвітовому паливно-енергетичному балансі і ще 

меншу в транспортній енергетиці, проте з кожним наступним періодом ця 

частка збільшуватиметься. 
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В результате выполнения Программы производства плодоовощной 

консервированной продукции в Республике Беларусь в 2012-2015 годах, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 681 

от 25.07.2012, консервная отрасль республики претерпела значительные 

изменения. В последние годы численность организаций, осуществляющих 

производство плодоовощных консервов, постоянно меняется. Идут процессы 

перепрофилирования, изменения специализации, банкротства отдельных 

организаций, строятся новые производства, находящиеся в частной 

собственности. По данным концерна «Белгоспищепром», в период 2008-2013 

годов на перевооружение предприятий консервной отрасли затрачено более 400 

млрд. руб., что позволило более чем в 2 раза увеличить мощности 

перерабатывающих предприятий. Однако выпуск плодоовощных консервов 

вырос лишь в полтора раза, что свидетельствует о низкой загруженности 

мощностей. Главная причина неполной загрузки мощностей, считают 

производители, кроется в слабой сырьевой базе. 

Одним из важнейших составляющих качества произведенной 

консервированной продукции является сырье с необходимыми 

характеристиками, пригодное для определенного вида продукции. В настоящее 

время порядка только 15% овощной продукции выращивается в 

сельскохозяйственных организациях. Консервные организации республики 

используют в качестве сырья традиционные свеклу, морковь, капусту, лук, 

овощной горох, кабачки. Зачастую даже это сельскохозяйственное сырье не 

всегда отвечает требованиям по показателям безопасности. 

Сельскохозяйственные организации республики практически не выращивают 

таких культур, как томаты, огурцы открытого грунта, фасоль овощная, цветная, 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

98 

 

брюссельская капуста, брокколи, перец. Основные объемы плодово-ягодной 

продукции консервные организации закупают непосредственно у населения, а 

также принимают от заготовительных организаций потребительской 

кооперации. Ассортимент овощной и плодово-ягодной продукции у населения 

значительно шире и разнообразнее, чем у сельскохозяйственных организаций. 

Однако, работая с частным сектором, необходимо учитывать тот факт, что 

полученный на личных приусадебных участках граждан урожай используется в 

первую очередь для личного потребления, затем для продажи на рынке и 

только после этого для поставки на переработку. Поэтому производители 

консервированной продукции должны заботиться о том, чтобы обеспечить свое 

производство качественным сырьем в полном объеме, а для этого необходимо 

вести постоянную работу со всеми категориями сельскохозяйственных 

производителей: с населением, с фермерами по выращиванию и поставке 

необходимого плодоовощного сырья. 

Сегодня в республику в большом количестве импортируются 

консервированные овощи. Для того чтобы снизить импорт консервированных 

овощей необходимо завершить строительство и реконструкцию 

овощехранилищ, создать сырьевые зоны производства овощей для их 

промпереработки в системе предприятий, на которых бы сконцентрировался 

весь технологический процесс выращивания и хранения. 

Импортозамещение является составной частью общеэкономической 

стратегии в отрасли промышленности. Оно направлено на восстановление 

темпов строительства, активизацию инвестиционной деятельности в целях 

технического перевооружения организаций, расширение ассортимента и 

повышение качества. Развитие ситуации на белорусском рынке плодоовощной 

консервации будет развиваться в сторону замещения индийской, вьетнамской и 

другой консервации продукцией местных производителей. Однако сегодня есть 

возможности не только сокращения импорта, но и увеличения экспорта, в 

частности, зеленого горошка, консервированных огурцов, джемов, варенья, 

консервов с использованием фасоли и ряда других продуктов, которые 

пользуются постоянным повышенным спросом у покупателей. 

Урожай овощей в Беларуси в этом году ожидается выше уровня 2013 года, 

что позволит не только обеспечить потребность внутреннего рынка, но и 

поставить часть продукции на экспорт. В частности, урожайность ранней 

капусты в этом году составила 260 ц/га против 174 ц/га в прошлом году, 

раннего картофеля – 247 ц/га против 207 ц/га. Белорусские 

сельхозпроизводители в текущем году смогут реализовать на внешние рынки 

свыше 200 тыс. т овощей, около 1 млн т картофеля (с учетом фермерских 

хозяйств). Таким образом, в Беларуси неплохой экспортный потенциал, причем 

по поставкам не только продукции растениеводства, но и других видов 

продукции, экспорт которых в РФ до конца года планируется увеличить 

практически на 40%. 
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В Беларуси ежегодно увеличиваются объемы производства овощей в 

открытом и защищенном грунте. Данное производство является рентабельным. 

Однако время требует внесения определенных корректив по ряду направлений. 

Во-первых, необходимо провести работу по созданию крупнотоварного 

овощеводства в специализированных хозяйствах. Во-вторых, осуществить 

техническое перевооружение отрасли, особенно в части уборочной техники. В-

третьих, повсеместно освоить современные технологии возделывания овощей. 

Справившись с указанными задачами можно получать высокую урожайность и 

качество овощей, которые обеспечат высокую конкурентоспособность 

отечественной продукции на мировом рынке. 

 

УДК 338.33 

А.Г. Булавка 

Могилевский государственный университет продовольствия 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

A. Bulavka 

IMPLEMENTATION MECHANISM FOR STRATEGIC DIRECTIONS OF 

DIVERSIFICATION 

Механизм реализации стратегических направлений диверсификации 

состоит из следующих этапов: анализ внешней и внутренней среды; 

формулировка целей и задач; выбор стратегии диверсификации; описание 

путей и методов еѐ достижения; расчѐт бюджета; описание средств и методов 

контроля; построение календарного графика реализации стратегии; реализация 

стратегии и контроль. 

Первым этапом необходимо провести анализ текущей ситуации, на 

данном этапе можно использовать любую систему сбора и анализа 

информации. На данном этапе необходимо провести анализ внешней и 

внутренней среды. 

Вторым этапом является построение с учетом проведенного анализа 

целей и задач. На данном этапе необходимо определить, чего хочет добиться 

предприятие при реализации стратегии диверсификации. Наиболее 

оптимальным будет постановка стратегических и тактических целей и 

взаимоувязка целей и задач таким образом, чтобы решение поставленных задач 

приводило к поэтапному достижению тактических и стратегических целей. 

Третьим этапом идѐт выбор стратегии диверсификации. На выбор 

стратегии будет влиять проведенный анализ ресурсов и поставленная система 

целей. Исходя из приведенной оценки стратегий диверсификации у 

предприятия есть возможность проанализировать последствия использования 

различных стратегий и прийти к выводу о выборе той стратегии, которая 

приведѐт к достижению поставленных целей. 

Четвертым этапом является описание различных путей и методов, 

которые будут использоваться для достижения поставленных целей и задач, 
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или реализации выбранной стратегии диверсификации. Иногда для 

систематизации описания используют понятие политик, однако в дополнение к 

описанию политик в различных сферах мы рекомендуем так же приводить весь 

перечень вспомогательных действий используемых для выполнения основных. 

Пятым этапом является описание бюджета, а именно затрат по каждому 

из запланированных мероприятий и их суммы. 

Шестым этапом будет являться описание средств и методов контроля, а 

так же возможных отклонений от запланированных контрольных величин, при 

которых необходим пересмотр определѐнных параметров запланированной 

стратегии. 

Седьмым этапом предлагается построение календарного графика работ, 

на котором будут отмечены периоды выполнения тех или иных мероприятий, 

включая периоды проведения контроля, а так же затраты на них. Таким 

образом, данный этап будет заключением процесса построения стратегического 

плана диверсификации предлагающий простой и наглядный график 

имплементации стратегии. 

Восьмым этапом является непосредственная реализация всех описанных 

мероприятий, т.е. реализация разработанной стратегии диверсификации и 

контроль за эффективностью выполнения запланированных мероприятий. 

С практической точки зрения принятие решение о использовании 

стратегии диверсификации и разработка конкретного направления развития в 

рамках выбранной стратегии проходит четыре этапа. 

Первый этап – сбор идей. В основе его лежит общее собрание 

управляющего персонала предприятия с целью вынесения различных идей 

направлении развития и их первоначальной оценки. На данном этапе 

проводиться анализ собранной информации и постановка целей и задач 

предприятия в соответствии с стратегическими планами. Учитывая то, что сбор 

информации о внешней и внутренней среде предприятия является 

непрерывным процессом, то выделение сбора информации как 

предшествующего этапа не является обоснованным. В результате анализа 

выносимых идей, в течение одного или нескольких собраний, к более полной 

разработке пропускается 5-10 идей развития. 

Второй этап – экономическая и технологическая оценка собранных идей. 

На данном этапе проводиться оценка собранных идей с точки зрения 

технологической осуществимости и экономической целесообразности. В 

результате оценки из первоначальных идей выбирается от 1 до 3-х наиболее 

эффективных проектов с целью дальнейшей оценки. На данном этапе 

происходит выбор стратегии диверсификации, которая будет применяться при 

дальнейшем развитии предприятия. 

Третий этап – разработка бизнес-планов инвестиционных проектов. По 

каждому из проектов разрабатывается инвестиционный бизнес-план. В 

процессе разработки более глубоко анализируется рынок, оцениваются 

конкуренты, разрабатывается технология, выбирается необходимое 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

101 

 

оборудование и место его размещения, оценивается потребность в 

дополнительных ресурсах и прочее. Т.е. на данном этапе происходит 

разработка путей и методов, которые будут использоваться для достижения 

поставленных целей и задач, или реализации выбранной стратегии 

диверсификации. Так же на данном этапе рассчитывается необходимый 

бюджет, средства и методы контроля и разрабатывается график реализации 

проектов. 

Четвертый этап – реализация проектов. На данном этапе на основе оценки 

разработанных бизнес-планов инвестиционных проектов и имеющихся у 

предприятия ресурсов или возможностей их привлечения, выбираются проекты 

к реализации. В течении срока их реализации проводиться постоянных 

контроль над соответствием запланированных этапов реализации, затрат, 

срокам исполнения и получаемым. При необходимости вносятся корректировки 

и оцениваются причины несоответствий, на основании которых делается 

оценка правильности выбранной стратегии развития. 

 

УДК 311.42 

М.Л. Вдовин, О.М. Мельник  

Львівський національний університет імені Івана Франка  

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ЛЬВІВЩИНИ В РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СФЕРАХ БІЗНЕСУ  

M.Vdovyn, O. Melnyk  

RISK ASSESSMENT OF LVIV REGION'S ENTERPRISES IN THE 

DIFFERENT FUNCTIONAL AREA OF BUSINESS 
 

Для оцінки та аналізу економічних ризиків у різних функціональних 

сферах діяльності підприємств Львівської області обрано такі показники як: 

власний капітал, капітальні інвестиції, обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт та обсяг реалізованих послуг. Відбір показників здійснювався 

таким чином: один показник з кожної функціональної сфери, що 

характеризують фінансово-економічний стан підприємств, а саме: з фінансової 

сфери обрано власний капітал, з інвестиційної сфери  капітальні інвестиції, з 

інноваційної сфери  обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, з 

маркетингової сфери  обсяг реалізованих послуг. На нашу думку, обрані для 

аналізу показники повною мірою характеризують діяльність суб’єктів 

господарювання в умовах трансформації економіки і водночас є індикаторами 

економічного ризику. Ризик оцінюватимемо за допомогою показників семі 

варіації та варіації 

Розрахунок семіваріації і коефіцієнта семіваріації за показниками різних 

функціональних сфер діяльності підприємства в Львівській області у 2011 і 

2012 роках подано у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Оцінювання семіваріації за показниками діяльності підприємств в різних 

функціональних сферах у Львівській області в 2011 і 2012 роках 

Показники 

Cереднє 

значення, 

тис.грн 

Семіваріація 
Коефіцієнт 

семіваріації 

Власний капітал 46622,45 4709227,05 101,01 

Капітальні інвестиції 11643,65 110614,56 9,50 

Обсяг виконаних наукових 

та науково-технічних робіт, у 

фактичних цінах 

304,55 7,03 0,02 

Обсяг реалізованих послуг 14997,25 53906,86 3,59 

Розраховано за даними: [1] 

За досліджуваний період найменш ризикованим у Львівській області є 

обсяг  виконаних наукових та науково-технічних робіт з інноваційної сфери, 

оскільки  значення семіваріації є найменшим і складає 7,03. Решта показників 

характеризуються високими значеннями семіваріації, а отже ризик в даних 

сферах достатньо високий. Найбільш ризикованою є діяльність у фінансовій 

сфері, оскільки значення семіваріації за показником «власний капітал» є 

найвищим. 

Для оцінки економічних ризиків у відносному вираженні використано 

також показники  варіації. Розрахунок показників варіації в різних 

функціональних сферах у Львівській області в 2011 і 2012 роках наведено у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Оцінювання варіації за показниками діяльності підприємств в різних 

функціональних сферах у Львівській області в 2011 і 2012 роках 

Показники 

Cереднє 

значення, 

 тис. грн 

Дисперсія 

Середньо- 

квадратичне 

відхилення,  

тис. грн 

Коефіцієнт 

варіації,% 

Власний капітал 46622,45 9418454,10 3068,95 6,58 

Капітальні інвестиції 11643,65 221229,12 470,35 4,04 

Обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт, у фактичних цінах 
304,55 14,06 3,75 1,23 

Обсяг реалізованих послуг 14997,25 107813,72 328,35 2,19 

Розраховано за даними: [1] 

 

Здійснивши розрахунок коефіцієнта варіації за показниками різних 

функціональних сфер у Львівській області можна стверджувати, що варіація за 

кожним з показників є низькою, оскільки значення коефіцієнта варіації є менше 

10%. 

Розрахувавши показники, які слугують оцінкою ризику діяльності 

підприємства в різних функціональних сферах було також здійснено їх 
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ранжування Варто зазначити, що ранги за різними показниками оцінки ризику 

співпали.  

Здійснивши ранжування за двома показниками фінансово-економічного 

стану підприємства в Львівській області можна стверджувати, що найменш 

ризикованою є інноваційна сфера. На другому місці знаходиться маркетингова 

сфера, а на третьому − інвестиційна. Щодо найбільш ризикованої сфери 

діяльності підприємства нею стала фінансова, оскільки даний вид діяльності 

характеризується великими фінансовими вкладеннями, тому існує велика 

ймовірність зазнати втрат. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY’S IMPROVING 

 

Концепція аграрної логістики знаходить все більш широке застосування як 

ефективний підхід до управління підприємством з метою зниження виробничих 

і загальних витрат. 

Пошук шляхів скорочення витрат відбувається у напрямку вдосконалення 

управління постачанням, реалізацією та зберіганням продукції, покращення 

маркетингової діяльності, поглиблення взаємодії постачальників, споживачів та 

посередників, вдосконалення технологій руху матеріальних потоків. За даними 

Ради по управлінню матеріальним розподілом США, приріст продуктивності 

праці в логістичній сфері на 1%, забезпечує скорочення корпоративних витрат 

на 10-20% [1]. Усі ці фактори спричинили розвиток агрологістики. 

Хоча ще декілька років тому агрологістика була малознайомим напрямком 

діяльності, сучасний етап розвитку агрологістики в Україні набуває більш 

цивілізованих рис, стає відкритим і професійним. Агрологістичні компанії, а їх 

в Україні налічується близько 35, зацікавлені в розвитку свого бізнесу та 

бізнесу партнерів, сміливо впроваджують інноваційні рішення та ІТ-технології, 
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шукають нові методи оптимізації логістичних витрат, з’являються нові 

вузькоспеціалізовані напрямки логістики [3]. 

Агрологістика – прикладний напрямок логістики. Вона забезпечує 

ефективне управління товарорухом аграрної продукції від місця її 

безпосереднього збору до кінцевого споживача, а також дозволяє поліпшити 

умови зберігання сільськогосподарської продукції. Концепція аграрної 

логістики знаходить все більш широке використання як ефективний підхід до 

управління з метою зниження виробничих та загальних витрат [3]. 

Крім зниження витрат та підвищення ймовірності наявності необхідних 

елементів агрологістика зорієнтована на: 

- зниження ступеня конфліктності між підсистемами, пов’язаними з 

потоками матеріалів та інформації; 

- зменшення часу, що витрачається у кожній ланці від постачання до 

доставки продукції споживачеві; 

- досягнення максимально можливого рівня обслуговування споживачів; 

- контроль та, за можливості, скорочення рівня запасів матеріалів, 

незавершеного виробництва та готової продукції з метою збалансування витрат, 

пов’язаних із зберіганням запасів з вимогами виробництва та обслуговування 

споживачів [2]. 

Фактори, що стримують сучасний розвиток агрологістики в Україні: 

економічна криза, яка ще не закінчилася; скорочення обсягів виробництва; 

недосконала система бухгалтерського обліку; недоліки у професійній 

підготовці кадрів; недоліки організаційних структур підприємств; відсутність 

належного державного підходу до проблем логістики (відсутність державних 

інвестицій та програми розвитку логістики). 

Основними шляхами покращення системи агрологістики на підприємствах 

України є: реформування аграрного сектора і розробка відповідної нормативно-

правової бази, що регулює роботу агрологістичних компаній; прийняття 

національної програми розвитку агрологістики, за прикладом провідних країн 

світу; розробка та впровадження належної системи фінансування 

агрологістики; поліпшення інвестиційної привабливості логістичного сектору, 

впровадження ІТ-технологій та ін. 

Отже, агрологістика пропонує порівняно новий і надзвичайно ефективний 

механізм, який може вивести на новий рівень сільське господарство і 

агропромисловий комплекс України вцілому. 
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Одним із ключових засобів досягнення продовольчої безпеки України є 

державна підтримки розвитку аграрного виробництва, вона передбачає цілий 

спектр економічних дій та заходів, їх зміст, поширення та масштабність 

визначаються, виходячи з пропорції, в якій поєднуються як ринкове 

саморегулювання, так і державне втручання на окремих стадіях. Це 

надзвичайно складне питання, у вирішенні якого доводиться враховувати 

інтереси товаровиробників, споживачів і держави. Для останньої життєво 

важливо гарантувати забезпечення попиту на м’ясо і м’ясну продукцію для 

стабілізації ринкової кон’юнктури. Неефективна діяльність у м’ясному 

скотарстві може призвести до того, що держава не отримає необхідних 

продуктів споживання власного виробництва, що у свою чергу порушить 

вимоги національної продовольчої безпеки, посилить ризики, пов’язані з 

нестачею продовольства чи з іншими форсмажорними чинниками. 

Динамічність розвитку м’ясного скотарства породжує нові проблеми, 

відбуваються зміни в нормативно-правовому забезпеченні, виникають нові 

взаємозв’язки й залежності. 

Необхідність державної підтримки м’ясного скотарства спричинена ще й 

тим, що тут надто великим є термін технологічного циклу виробництва 

продукції – понад 20 місяців, отже має місце процес уповільнення обороту 

капіталу у товаровиробника сировини. Галузь багатофункціональна, оскільки 

проявляється не тільки у сфері забезпечення потреб населення продовольством, 

а й переробної промисловості сировиною, рослинництва органічними 

добривами, експорту – дефіцитними товарами, екології – рівновагою 

тваринного і рослинного світу тощо. 

Державна підтримка товаровиробника може проявлятись у різних формах: 

бюджетної підтримки через систему дотацій і компенсацій, фінансування 

цільових програм розвитку скотарства, пільгового оподаткування і 

кредитування, державних гарантій на отримання сільськими 

товаровиробниками кредитів, страхування виробництва та ін. 

Водночас, висловлюються протилежні думки щодо того, що дотування не 

дасть ефекту і сподіватись на нього нереально [1, с. 109-125]. На нашу думку, 

дотування як форма державної підтримки розвитку скотарства є заходом 

вимушеним, але вкрай необхідним. Однак попередньо треба усунути низку 

невідповідностей у системі її здійснення. Найперша серед них – свідоме 

заплутування розподілу коштів для різних категорій товаровиробників, що 
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призводить до величезних зловживань.  

Узагальнюючи результати досліджень, можна визначитись з основними 

шляхами державної підтримки сільського господарства: найголовніші – цінова 

та податкова політика, запровадження цільових фінансових програм; кожен з 

цих напрямів має свої пріоритети:  

Цінова політика: 

 встановлення цінового паритету на продукцію м’ясного скотарства і 

промислову продукцію; 

 механізм дотацій і субсидій на голову худоби; 

 обмеження амплітуди цінових коливань на сільськогосподарську 

сировину і продовольчу продукцію; 

 контроль держави за отриманням пільг. 

Податкова політика: 

 пільгові ставки оподаткування ; 

 забезпечення гарантованого неоподаткованого мінімуму доходів; 

 звільнення від сплати податку на додану вартість. 

Запровадження цільових фінансових програм 

 фінансування виробництва продукції м’ясного скотарства; 

 пільгове кредитування або субсидування процентної ставки; 

 списання чи реструктуризація заборгованості; 

 запровадження фінансового лізингу. 

Державна підтримка ринкового розвитку повинна базуватись у частині 

платоспроможного попиту населення на певному регулюванні структури 

доходів. Особливо низьким є рівень споживання м’яса у малозабезпечених 

категорій населення, тому саме з них треба починати стимулювання 

споживчого попиту, а саме: з підвищення купівельної спроможності 

малозабезпечених категорій населення.  

Аграрний сектор загалом й окремі його галузі мають великі резерви для 

суттєвого підвищення і повнішого забезпечення споживчого попиту й 

купівельної спроможності, проте він потребує суттєвої підтримки свого 

ринкового розвитку з боку держави [2, с. 3].  

Інша регуляторна сфера державної підтримки зовнішньоекономічних 

відносин товаровиробників і реалізаторів м’ясної продукції – митно-тарифна 

політика, яка б забезпечувала просування даного виду товару на світовий ринок 

для отримання активного платіжного балансу.  

Ще одна форма державної підтримки ринкового розвитку м’ясного 

скотарства – лібералізація і протекціонізм у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності – дві суперечливі тенденції, що мають поширення у всій світовій 

торгівлі і діють на зовнішньому й внутрішньому ринках. Як чинник державної 

підтримки ринкового розвитку м’ясного скотарства лібералізація становить 

собою митну політику, коли експортоване м’ясо і м’ясна продукція не 

обкладаються вивізним митом, а її обсяги не обмежуються (не квотуються). 
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Безперечно, застосування перелічених напрямів державної підтримки 

ринкового розвитку м’ясного скотарства щодо експортно-імпортних операцій 

вимагає гармонізації українського законодавства до вимог міжнародного.  

Отже, на сучасному етапі розвитку м’ясне скотарство перебуває в тяжкому 

кризовому стані і практично за короткий час не зможе відродитись без 

державної підтримки, загрожуючи національній продовольчій безпеці. Заходи 

підтримки повинні стосуватись: 

 створення умов саморегулювання системи ціноутворення із 

застосуванням підтримуючих цін для виведення товаровиробників зі стану 

збитковості, вирівнювання диспаритету між цінами на продукцію сільського 

господарства і промисловості; 

 забезпечення застосування вільних цін, а згодом вирівнювання їх рівня 

на внутрішньому й зовнішньому ринках яловичини; 

 підвищення купівельної спроможності населення за допомогою впливу 

на всі статті доходів сімейних бюджетів населення; 

 врахування в економічній політиці дії системи чинників, що 

створюють ризики товаровиробникам, та заходів впливу, що випливають із 

результатів соціологічного дослідження; 

 фінансування цільових програм розвитку скотарства; 

 прямих виплат товаровиробникам через прозору систему дотування у 

вигляді доплат до реалізаційних цін на яловичину залежно від ваги 

реалізованих тварин; 

 законодавчо-нормативного регулювання системи доступності надання 

кредитів під прийнятні відсотки, системи страхування, а також стандартизації 

та сертифікації продукції і товарів; 

 нормативно-законодавчого впорядкування експортно-імпортних 

операцій з м’ясною продукцією, застосування митно-тарифної політики та 

політики лібералізації і протекціонізму. 

Вважаємо, що реалізація цих заходів дозволить виробникові м’яса 

великої рогатої худоби вийти на вищий рівень виробництва, продажу та 

прибутків. 
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Ефективне використання трудових ресурсів є одним з важливих чинників 

стійкого економічного розвитку промислового сектору економіки. 

В діагностиці екстенсивних та інтенсивних складових у зростанні обсягів 

діяльності за трудовими факторами виробництва, розрахунок частки впливу 

передбачає такі алгоритми: 

 за екстенсивним трудовим фактором: 
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де n

ФРЧQ , n

ППQ -  приріст обсягів реалізації(виробництва) відповідно за 

екстенсивним та інтенсивним трудовим фактором; nQ  -  загальний приріст 

обсягів реалізації (виробництва) в n-й період оцінки; ПП
n
, ПП

n-1
- годинна 

продуктивність праці одного штатного працівника в розрахунковий (n) та 

базовий (n-1) періоди оцінки; ФВРЧ
n
,ФВРЧ

n-1
 – фонд відпрацьованого робочого 

часу штатними працівниками (людино-годин) в n-й та базовий (n-1) період 

оцінки; п – період оцінки. 

Розвиток промисловості в цілому та машинобудування зокрема, в 

оцінюваний період 2011-2013рр характеризуються інформаційними даними 

таблиці 1. 

Таблиця 1  

Вхідні дані для оцінки інтенсивних та екстенсивних складових 

трудових факторів діяльності 

Показники 2011 2012 2013 
Відхилення (абсолютне) 

у 2012р у 2013р 

ПП
n
, тис.грн/год*: 

промисловості 
0,28557 0,30425 0,25087 0,0186 -0,05338 

машинобудування 0,136820 0,148227 0,148900 0,01140 0,00067 
ФВРЧ 

n
,(людино-

годин)*: 

промисловості 
4663831,5 4603602,70 4429544,00 -60228,8 -174058,7 

машинобудування 975505,3 968330,4 732175,4 -7174,9 -236155,0 
Q

n
, млн..грн: 

промисловості 
1331887,6 1400680,2 1111268,8 68792,6 -289411,4 

машинобудування 133469 143533,1 109021,2 10064,1 -34511,9 
*визначено автором за інформаційними даними [1] 

Частка впливу екстенсивних трудових факторів становить:  
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Частка впливу інтенсивних трудових факторів дорівнює: 
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Рис. 1. Частка впливу від спільної взаємодії факторів 

Результати розрахунків вказують на те, що спад обсягів реалізації 

продукції у 2013р зумовлений на 18,3% у промисловості, і 101,43% в 

машинобудуванні за рахунок зменшення кількості відпрацьованого фонду 

робочого часу. Інтенсивні фактори сприяли приросту обсягів реалізації у 

машинобудуванні з часткою впливу 1,89% , однак в цілому у промисловості 

мають негативний вплив, що у відсотках становлять 84,91.  

 
Рис.2 Темпи росту складових елементів трудових факторів 

Доцільно зауважити, що оскільки темп спаду ФВРЧ відбувався меншими 

темпами ніж СЧШП (0,029<0,221), то визначена частка від спільної взаємодії 

факторів нівелює вплив інтенсивного фактору використання трудових ресурсів 

в машинобудівному секторі економіки на 0,46% і становить |1,43|=(-1,89+0,46).  

Література: 

1.Офіційний сайт державної служби статистики України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу http://ukrstat.gov.ua/ 

УДК 347.772 
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЧОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 

E.V. Hashchyn, L.E. Hats 

MODELLING OF MANUFACTURING GROUP’S CREATIVE ACTIVITY 

MOTIVATION MECHANISM 

Перехід економіки України на ринкові принципи господарювання 

вимагає докорінного вдосконалення форм і методів стимулювання науково-

технічної творчості (НТТ) виробничників - винахідництва та раціоналізації. 

Одним з головних питань згаданої проблеми слід вважати мінімальну 

авторську винагороду за винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Справа в 

тому, що чинне законодавство не встановлює такої величини і передає її 

повністю на сумісне вирішення користувачами та авторами технічних новинок. 

В такій ситуації користувачі диктують свої умови авторам науково-технічних 

новинок, особливо за інновації соціального характеру, коли не можливо 

підрахувати економічний ефект. Практика засвідчує, що НТТ інтенсивніше 

відбувається в процесі проведення тематичних конкурсів та громадських 

оглядів. При цьому тематичні конкурси спрямовані на мобілізацію творчого 

потенціалу для вирішення конкретної  виробничої задачі ( теми розробки), 

наприклад,‖ Вдосконалення конструкції муфт для вібраційних установок‖ ( 

Тернопільський комбінат ‖Будіндустрія‖). 

Аналіз тематичних конкурсів на ВАТ ‖Ватра‖, ВАТ ‖Коломиясільмаш‖, 

ВАТ ‖Оріон‖ та ін. показує, що за період їх проведення надходить декілька 

варіантів вирішення поставлених задач. При цьому зустрічаються пропозиції 

різних рівнів і діапазонів рішення, а іноді й альтернативні варіанти.  

Тому важливою складовою проведення даних заходів слід вважати й 

підбір членів конкурсної комісії із складу провідних спеціалістів підприємства, 

надавши їм певні повноваження і, перш за все, розробляти тематику та 

виконувати умови конкурсу, які зацікавили б винахідників до участі в ньому, 

встановивши як премії за розробки так і авторські винагороди за їх 

впровадження у виробництво. 

Другим ефективним заходом мобілізації та активізації творчої 

діяльності виробничого колективу вважаються громадські огляди стану 

раціоналізації та винахідництва. Мета їх проведення – досягнення найкращих 

показників у науково-технічній творчості всього трудового колективу за 

рахунок збільшення кількості раціоналізаторів шляхом залучення нових 

працівників і в першу чергу, - молоді, росту кількості поданих рацпропозицій 

та суми річного економічного ефекту. Для об’єктивного оцінювання оглядів 

НТТ доцільно використовувати питомі, а не загальні показники, розраховані на 

сто працюючих (кількість раціоналізаторів, кількість впроваджених 

пропозицій, кількість отриманих патентів тощо.  
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Суттєвим фактором покращення творчої роботи на підприємствах 

вважається шефська допомога спеціалістів робітникам-раціоналізаторам. На 

думку авторів, дану роботу слід проводити в таких напрямках: проведення  

консультацій для робітників на консультаційних пунктах ТВРУ, участь в 

комплексних творчих бригадах раціоналізаторів, надання шефської допомоги 

раціоналізаторам певної виробничої дільниці (бригади, цеху), проведення 

економічного обґрунтування розробки, координування її з суміжними 

розробками інших підрозділів, встановлення і узгодження термінів 

впровадження тощо. Оперативне впровадження технічних новинок, 

розширення масштабів їх застосування, включаючи зарубіжне патентування і 

продаж ліцензій першочергово залежить саме від ефективності діючої системи 

морального та матеріального стимулювання, від повноти використання всіх 

прав і можливостей, наданих сучасним підприємствам. Домінуюча практика 

стимулюваня НТТ має ряд недоліків. 

Перш за все це наявність багаточинних форм заохочування. Відсутність 

єдиного порядку, що включав би чітку диференціацію значення тієї чи іншої 

винагороди призвело до того, що часто виникає зайва ініціатива з боку 

господарських і громадських організацій ТВРУ. Це особливо стосується 

присвоєння почесних звань за творчу діяльність. 

Заслуговує уваги і таке питання, як заохочування кращих винахідників і 

раціоналізаторів за успіхи в багаторічній творчості. Такими формами 

морального заохочування можуть бути: нагородження почесною грамотою, 

занесення в заводську книгу пошани, вручення пам’ятного подарунку та ін. 

Стимулюючий ефект матеріального заохочування винахідництва і 

раціоналізації повинен, перш за все, суворо відповідати економічній природі 

винагородив, вимогам розподілу за працю та пов’язуватись з фактичним 

економічним ефектом від використання нововведень і кінцевими 

господарськими результатами. 

Аналіз стану виплати премій працівникам, які сприяють винахідництву і 

раціоналізації показує, що такі заходи в сучасних умовах зовсім не 

проводяться. Ми вважаємо, що виплата премій працівникам, які сприяють 

розвитку винахідництва і раціоналізації та підвищенню їх ефективності вкрай 

необхідна. Тому пропонується ряд заходів, спрямованих на покращення цієї 

роботи. По-перше, необхідно точно встановлювати коло осіб, які сприяли 

впровадженню у виробництво кожної раціоналізаторської пропозиції чи 

винаходу. По-друге, необхідно дотримуватись певних строків виплати премій, 

наприклад, одночасно з авторськими винагородами. 

Все це дає підстави відзначити, що особливе значення для подальшого 

розвитку НТТ має вдосконалення системи її морального та матеріального 

стимулювання, -  одного з основних чинників мотивації трудового колективу 

виробничників до творчої праці. Для цього необхідно об’єктивно оцінювати не 

тільки економічні, але й соціальні результати нововведень та підвищувати 

авторську винагороду з врахуванням останніх. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

S. V. Kolyadenko 

TRENDS OF GLOBAL CIVILIZATION DEVELOPMENT 

 Багато вчених світу все більше в останні роки звертають увагу на нові умови, 

що виникли в економічному світі за останні десятиліття. Економіка світу все 

більше не підпорядковується класичним економічним законам, а вимагає 

нового трактування та пояснення тих змін, що відбуваються в економіках 

окремих країн світу. 

Сучасна світова еліта вийшла за межі національних держав. У більшості 

еліт свої цінності, менталітет, пріоритети, котрі частіше всього не співпадають з 

інтересами народу своєї країни. Багато з експертів схиляються до думки, що 

світовий прогрес глобалізації приведе людство до економічного, культурного та 

політичного об’єднання світу, яким уже має керувати створений світовий уряд. 

Світовий уряд – це абсолютно новий механізм, сформувати який можуть тільки 

світові еліти другого ешелону влади. Проте такий уряд не може бути 

аналогічним тому, до якого ми звикли зараз. Ріст взаємозв’язків в світі призведе 

до створення нової цивілізації, де, на нашу думку, зникнуть національні 

кордони, мовні бар’єри. Майбутній світ, на нашу думку, це хаос, що не має 

певних правил гри та контролю. Економіка майбутнього має базуватися, в 

першу чергу на мережевих транснаціональних державах.  

На сьогоднішній день Земля розділена географічно і демографічно на 

територій та політичні структури, які називають державами, які є незалежними 

і суверенними в більшості випадків. Можна також зробити висновок, що 

політична та економічна незалежність, хоча і є пов'язаними, не є рівнозначними 

поняттями. Хоча колишні колонії отримали політичну незалежність після 

Другої світової війни, вони стали більш залежними від колишніх метрополій в 

фінансовому відношенні. Є безліч органів, установ, спілок, коаліцій, угод і 

контрактів між цими одиницями влади, але, за винятком випадків, коли країна 

перебуває під військовою окупацією іншої країни, всі такі домовленості 

залежать від продовження угод учасників. 

Прообразом є деякі організацій та міжнародні угоди: G8 (з недавнього 

часу знову G7), G20 - асоціація найпотужніших за ВВП країн світу. Лідери 

країн збираються щорічно для координації своєї політики в боротьбі з 

глобальними проблемами, такими як бідність, тероризм, інфекційні 

захворювання, зміна клімату, тощо. Проте ці країни досі залишаються 

самостійними та ведуть власну економічну політику, майбутній світовий уряд 

матиме дещо іншу політику, цілі, способи вирішення поставлених питань та 

проблем. Само собою виникає питання грошового забезпечення таких систем, в 

першу чергу виникає питання ролі платіжної системи, в якій суттєву, якщо не 

головну роль відіграватимуть нещодавно створені криптовалюти. Адже саме 
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віртуальні валюти задовольняють вимоги майбутнього щодо анонімності, 

децентралізованості, вони не підвернені коливанням в залежності від 

політичних змін. Сьогодні людство вже відчуло переваги цифрової валюти 

відносно реально існуючих, про що свідчить різка динаміка курсу Bitcoin та 

обсяги його ринкової капіталізації. 

Разом з тим, багато урядів різних країн перешкоджають входженню 

криптовалют в економічний обіг їх країн, побоюючись, що це збільшить 

кількість незаконних грошових операцій, підвищить небезпеку від тероризму 

тощо. Проте ми вважаємо, що такий процес незворотній, він буде розвиватися 

за своїми законами і ми вважаємо, що заперечення такого обігу лише загальмує 

поступальний розвиток економіки всіх країн світу, а не збереже її. Прикладом 

такої економічної політики світової економіки під керівництвом світового 

уряду можна вважати розвиток економіки спочатку країн Європейського 

Союзу, потім Китаю – де на великій території запроваджуються названі вище 

принципи та переваги світового уряду, хоча в значно меншому масштабі. 

Бізнес всіх країн, особливо об’єднаних великими географічними 

територіями, має усвідомити очевидну необхідність його інтеграції в світову 

економічну систему та переоцінити звичні способи свого функціонування. Не 

можна відставати від світового економічного простору, що має розвиватися 

рівномірно, без стресів економік різних невеликих країн. Прийшов час 

навчитися використовувати новітні інформаційні технології для отримання 

економічних вигід. Виробники та споживачі мають навчитися взаємодіяти в 

новій економічній, інформаційній та технологічній системах, та не створювати 

штучних бар’єрів та кордонів, якими є державні кордони країн, бар’єри 

входження нових грошових та платіжних систем тощо.  

 Література: 

1. Федоров А. В. Посткапитализм или конец Вестфальской системы. 
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адаптації національної економіки до жорсткого конкурентного середовища. 

Україна має забезпечити ефективне використання науково-технічного 

потенціалу, який включає: мікроекоелектроніку; нанотехнології; інформаційно-

телекомунікаційні технології; біотехнології, хімічні технології нових поколінь, 

виробництво нових матеріалів і ін. 

Кількісні показники, що характеризують наукову і науково-технічну 

діяльність в Україні, є загалом порівнянними з відповідними міжнародними 

показниками і свідчать про наявність значного, але не досконало 

структурованого науково-технічного потенціалу. 

За підсумками 2013 р. наукові дослідження і розробки в Україні 

виконували 1143 наукових організацій [1]. Станом на 1 січня 2013 р. в 

організаціях, що виконують наукові та науково-технічні роботи, чисельність 

працівників становила 78 тис. осіб (без урахування сумісників) [1]. Проте, 

враховуючи, що мінімальна потреба України в наукових кадрах, становить 

приблизно 100 тис. дослідників, можна стверджувати, що скорочення 

наукового кадрового потенціалу в поєднанні з обмеженням доступності якісної 

освіти становить реальну загрозу перспективі впровадження інноваційної 

моделі економічного розвитку України. 

В 2013 році зросли витрати на фундаментальні та прикладні дослідження, 

але незважаючи на це питома вага обсягу виконаних наукових і науково-

технічних робіт у ВВП складає 0,81% (в 1997 році цей показник дорівнював 

1,35% , в 2005 році – 1,09%, в 2010 році – 0,9%) [1]. Щодо фінансового 

забезпечення, слід зазначити, що близько 70% парку наукового обладнання 

перебуває в експлуатації понад 10 років, у т.ч. чверть - понад 20 років. До 75% 

обладнання, призначеного для виконання науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт має фізичний знос понад 50%, третина – повністю 

фізично зношена. Майже 80% організацій, що виконують НДДКР оснащені 

морально застарілим і фізично зношеним обладнанням. Критичний стан 

матеріально-технічного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності 

спричиняє згортанню експериментальних досліджень в ряді важливих напрямів 

насамперед природничих і технічних наук. 

Інноваційна активність вітчизняних промислових підприємств є низькою. 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації в 2013 р. становила 

16,8% що майже у чотири рази менше, ніж у розвинутих країнах, де цей 

показник становить 60-70% [1]. Низька інноваційна активність підприємств 

свідчить про обмеженість їх платоспроможного попиту на інновації та 

відсутність дієвих стимулів до інноваційної діяльності. З урахуванням 

характеру ліцензій, що їх купляють вітчизняні підприємства, можна зазначити, 

цю попит промислових підприємств України на інновації характеризується не 

лише обмеженими обсягами, але й невисокою якістю. Збереження цих 

тенденцій може призвести до консервації технологічного відставання 

української промисловості. 
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Згідно з чинним законодавством, інноваційний розвиток в Україні 

забезпечується за рахунок фінансування з різних джерел. Закон України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» встановлює, що одним з основних 

важелів здійснення державної політики у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності є бюджетне фінансування. Держава має забезпечувати бюджетне 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності (крім видатків на 

оборону) в розмірі не менше 1,7% ВВП України. 

Водночас Закон України «Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» зобов'язує органи виконавчої влади всіх рівнів створювати режим 

найбільшого сприяння виконанню робіт, спрямованих на реалізацію 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні, і концентрації на них 

фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів. 

Фактичні обсяги фінансування наукової і науково-технічної діяльності з 

Державного бюджету є значно меншими, ніж визначені законодавством. У 2013 

р. вони становили всього лише 24,7 млн. грн.  

В Україні державна підтримка надається переважно галузям нижчих 

технологічних укладів: до них спрямовується близько 70% бюджетних коштів 

(у т.ч. в паливну промисловість і чорну металургію –  понад 50%). З 

урахуванням цієї обставини, можна стверджувати, що головними чинниками, 

які гальмують розвиток інноваційної складової вітчизняної економіки, є, по-

перше, фактична спрямованість державної політики на закріплення моделі 

економіки, що ґрунтується переважно на низькотехнологічних укладах; по-

друге, нерозвиненість ринкових інституцій.  

Отже, в умовах нерозвиненості ринкового середовища в Україні 

складається структурна та функціональна неповнота інноваційної 

інфраструктури. ЇЇ повноцінний розвиток можливий лише в загальному 

контексті стимулювання ринкового середовища, створення сприятливих умов 

для розвитку ринкових інституцій, впровадження конкурентних засад у 

вітчизняну економіку. 

Література: 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua. 
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раніше не враховували через дешевизну, а також низький технологічний рівень 

виробництва овочів закритого ґрунту та низька продуктивність. До негативних 

чинників впливу кризового стану галузі належать також застарілі фізично й 

морально споруди закритого ґрунту, низько професійна експлуатація споруд та 

інженерного обладнання, неефективна й затратна організація праці, низький 

рівень маркетингових досліджень прогнозування ринку збуту готової продукції. 

В галузі тепличного господарства України конкуренції майже не існує: 

велика кількість продукції завозиться з-за кордону, а та, яка виробляється в 

Україні пропорційно розподіляється між великими товаровиробниками і дуже 

мала питома вага продукції виробляється на невеликих приватних 

підприємствах. Таку конкуренцію можна назвати недосконалою, тому що не 

виконуються основні умови існування досконалої конкуренції. Ми вважаємо, 

що вивчення конкурентоспроможності підприємств тепличного господарства є 

важливим з точки зору результативності виробництва такої продукції і 

запровадження наукових розробок з означених питань на внутрішньому ринку 

України сприятиме підвищенню фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємств-виробників, і збільшить забезпеченість продуктами харчування 

населення країни. 

Відродження тепличного господарства досягається без значних стартових 

затрат, поетапно впроваджуючи передові технології та матеріали, 

удосконалюючи організацію праці й навчаючи спеціалістів, а відтак 

підвищуючи врожайність та одержуючи рентабельну продукцію. В сучасних 

умовах тепличне господарство не має достатньо розвинутої мережі ні в 

територіальному, ні в видовому значенні. Загострення таких проблем в наш час 

та шляхи їх вирішення дає можливість, використати конкурентні переваги для 

підвищення ефективності галузі та забезпечення населення кращими 

продуктами харчування вітчизняного виробництва впродовж тривалого часу. 

Зазначимо, що організація тепличного господарства та вирощування 

різних видів сільськогосподарських культур являється досить вигідним 

бізнесом, а також вигідною справою для усіх сторін.  

Цілями діяльності підприємств, які розвивають тепличне господарство 

являються: 

- отримання високоякісної, конкурентоспроможної та орієнтованої на 

експорт продукції для її реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

- безперебійне забезпечення основними видами сільськогосподарської 

продукції населення; 

- отримання прибутку від результатів виробництва та реалізації 

сільськогосподарської продукції; 

- організація та надання нових робочих місць. 

Планом досягнення цілей є: 

 створення тепличного комплексу з інженерним та технологічним 

забезпеченням; 
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 придбання основних та допоміжних матеріалів для виробництва 

(насіння, добрива тощо); 

 набір та навчання персоналу; 

 початок виробництва та випуск продукції тепличного комплексу. 

З економічної точки зору розвиток тепличного господарства сприяє: 

- збільшенню товарообігу в певному регіоні; 

- розвитку складських комплексів для зберігання продукції; 

- в перспективі витісненню імпорту на даному сегменті ринку; 

- створенню конкурентного середовища серед споживачів овочів. 

Для ефективного та дієвого вирішення поставлених завдань доцільно 

використовувати в галузі тепличного господарства методи економіко-

математичного аналізу, що значно прискорить та спростить розрахунки, 

допоможе підвищити конкурентоспроможність господарств та продукції у 

просуванні її на ринку. 

Отже, розвиваючи тепличне господарство (закритий ґрунт) можна 

забезпечити населення екологічно чистою продукцією протягом усього року та 

за відносно низькими цінами на неї. 
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Будь яка країна бажає бути максимально незалежною від імпорту 

первинних ресурсів, що є необхідним для її успішного розвитку. Але існує 



V Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків 

―Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід‖ 

2-3 жовтня 2014 р., м.Львів 

118 

 

чимало перепон на шляху втілення цього бажання. Однією із найвагоміших є 

потреба в значних інвестиційних ресурсах. 

На сьогоднішній день, в Україні є велика кількість декларацій про 

необхідність енергонезалежності, прикладається чимало політичних та 

організаційних зусиль в напрямку їх виконання. Проте інвестиційних ресурсів, 

щоб повністю вирішити проблему енергетичної незалежності або хоч трішки 

наблизитись до її рівня, як відомо, занадто мало [1]. За такої ситуації необхідно 

не тільки знайти кошти, а й направити їх на пріоритетні стратегічні напрями, 

одним з яких є скорочення імпорту енергетичних ресурсів з Росії.  

Основні проблеми фінансування енергетичного сектора, в першу чергу, 

пов’язані з відсутністю в Україні джерел довгострокового банківського 

кредитування. У світовій практиці енергетичні компанії мають можливість 

залучати недорогі довгострокові кредитні ресурси для модернізації існуючих і 

будівництва нових потужностей, а в Україні, за винятком кількох найбільших 

гравців, вони такої можливості позбавлені. По-друге, існуючі тарифи, за 

винятком встановлених на високому рівні тарифів на відновлювану енергію, 

також не дозволяють виробникам акумулювати кошти для реалізації 

інвестиційних програм. Третім чинником є недостатній рівень попиту на 

українські енергетичні активи з боку іноземних стратегічних інвесторів [2]. Це 

викликано як високими ризиками інвестування в Україну, так і відсутністю в 

іноземних гравців можливостей конкурувати з українськими фінансово-

промисловими групами, які мають більше можливостей для відстоювання своїх 

інтересів у цьому секторі. 

Пануюче становище монополістів на ринках енергоносіїв України 

обмежує доступ до нього іншим виробникам та дозволяє їм диктувати свої 

умови гри, а недосконалість антимонопольного законодавства зумовлює 

численні порушення та сприяє корупції в сфері енергетики. 

Слід зауважити, що більшість країн світу має такий як і в України, або 

навіть гірший рівень енергетичної самозабезпеченості. Але проблема полягає в 

монопольному характері залежності енергетики України від імпорту 

енергетичного палива (нафти, газу, ядерного палива). Тому зростання рівня 

паливно-енергетичної незалежності України являється однією із стратегічних 

цілей державної енергетичної політики на перспективу. 

Для досягнення енергетичної незалежності слід здійснити системні 

заходи [1]: 

-оптимізувати рівень забезпечення країни власними паливно-

енергетичними ресурсами; 

-підвищити ефективність енерговиробництва та енерговикористання як 

один з напрямків внутрішнього резерву енергопостачання; 

-диверсифікувати джерела та шляхи постачання паливно-енергетичних 

ресурсів в Україну; 

-провести рекструктуризацію паливо-енергетичного комплексу України; 
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-дозволити доступ зарубіжних інвестиційних компаній до фінансування 

проектів у галузі енергетики; 

-удосконалити законодавство та державне управління і регулювання 

діяльності у сфері енергетики.  
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На сьогодні енергозбереження займає одну з головних позицій у розвитку 

та економіці ринків споживчих послуг і матеріалів. Застосування 

енергозберігаючих матеріалів є практичною гарантією скорочення витрат на 

експлуатацію та обслуговування будь-яких об'єктів,  які раніше вимагали 

великих матеріальних витрат на енергообслуговування. Саме тому  питання 

енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш 

актуальними.  

Сьогодні Україна приймає надскладний виклик у сфері економіки та 

державотворення. В умовах глибокої економічної кризи, військових дій на 

сході країни та енергетичної війни з головним постачальником енергоносіїв 

наша держава зобов’язана здійснити ґрунтовне реформування економічної 

системи з метою виживання. Одну з головних ролей у таких реформах відіграє 

сектор енергозберігаючих технологій.  

Україна є енергодефіцитною державою, яка імпортує 75 % природного 

газу та 85 % нафти і нафтопродуктів. Така структура паливно-енергетичного 

балансу є критичною і неприйнятною з точки зору енергетичної безпеки. 

Виходячи з цього, одним з основних завдань України є суттєве зменшення 

неефективного споживання енергетичних ресурсів. Вирішити це завдання 

неможливо без цілеспрямованої енергетичної політики, де адекватно 

враховувалися б можливості України щодо власного видобутку вуглеводнів, 

розвитку поновлюючої енергетики і енергозбереження, переходу економіки до 
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широкого впровадження у виробництво інновацій. При цьому інтерес до 

енергозбереження повинен виникати не тільки у держави та власників бізнесу, 

а також у представників простих домогосподарств.  

Головні напрями в енергозберіганні можна поділити на кілька категорій: 

економія теплової енергії при виробництві, в транспорті і споживанні; економія 

електричної енергії; економія води при водозаборі, транспортуванні та 

споживанні; економія палива у виробництві електричної і теплової енергії; 

облік води, газу, тепла і електрики; енергоаудит, складання енергетичних 

паспортів, енергетичні обстеження, створення енергетичних паспортів; 

поновлювані джерела теплової та електричної енергії. 

Світова спільнота вирішує проблему енергоносіїв на основі нових 

підходів, в основі яких є: по-перше, покращення технологічного процесу з 

точки зору енергомісткості виробництва; по-друге, розвиток енергозбереження; 

по-третє, розширення виробництва енергії за рахунок поновлюваних джерел. В 

економічно розвинених країнах частка енергії, виробленої на поновлюваних 

джерелах зростає. 

Реалізація програм енергозбереження здійснюється усіма країнами ЄС. 

Особливо цінним є досвід тих із них, які досягли найбільшого прогресу в 

енергозбереженні. 

Данія – одна з європейських країн, чий досвід у енергозбереженні є 

найбільш системним і тривалим. У 60-их роках минулого століття в економіці 

Данії спостерігався значний підйом. Основу енергетичного потенціалу 

становила нафта і нафтопродукти, частка яких складала майже 90 %. 

Енергетична криза семидесятих років і різке зростання цін на вуглеводні 

змусила владу країни переосмислити державну політику у сфері енергетики і 

внести суттєві корективи. Першим кроком у цьому напрямі стало створення 

системи планування енергопостачання в масштабах країни. Завдання 

енергозабезпечення вирішувалося поетапно з накопиченням та використанням 

потенціалу попередніх етапів.  

Данія ефективно формує свій паливно-енергетичний баланс, в якому 

нафта складає – 43 %, газ – 24 %, вугілля –21 %, поновлюючі джерела енергії – 

12 %.  

Про успіхи Данії у сфері енергозбереження говорить той факт, що маючи 

з 1970 року 50 % приріст промислового виробництва, країна не збільшила 

споживання енергії за цей період ні на один відсоток.  

Доцільно також вивчати досвід енергозбереження інших країн, таких як 

Німеччина, Польща, Литва, Естонія. 

Першим кроком до енергетичної незалежності має бути розробка єдиної 

державної політики у сфері енергозбереження, яка включатиме системні 

підходи щодо модернізації економіки та використання альтернативних джерел 

енергії. Зокрема, в Україні існують широкі можливості у використанні 

біоенергетики: північні регіони – торф, відходи деревообробки, енергетичні 

рослини; східні та південні – солома, лушпиння соняшника. У нас є всі умови 
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для отримання теплоносія від спалювання біомаси та інвестування величезних 

коштів у власну економіку та розвиток бізнесу. В даному випадку, під біомасою 

ми розуміємо всю рослинність, яка може бути висушена та спалена: відходи 

деревообробних підприємств, очерет, кора, тирса, стебла рослин. Потенціал 

біомаси в наших регіонах величезний, ресурс цей відновлювальний, а значна 

частина підприємств перебуває в стані колапсу через необхідність утилізації 

відходів. Саме відходів, бо лише мізерна частина біомаси переробляється в 

гранули чи брикети, придатні для спалювання. Якщо ми почнемо 

використовувати хоч декілька відсотків від наявного потенціалу біомаси, 

додавши до цього наш видобуток газу та вугілля, то станемо енергетично 

незалежними. 
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Стратегічний управлінський облік, незважаючи на свою тридцятирічну 

історію, продовжує перебувати в центрі наукової дискусії у контексті 

перспектив свого розвитку.  

Аналіз публікацій в галузі управлінського обліку показує, що інтерес до 

досліджень за проблематикою стратегічного управлінського обліку, як одного з 

перспективних напрямків, продовжує зростати. У дослідженні Д.Харіса і 

К.Дюрдена «Дослідження з управлінського обліку: аналіз останніх тем і 

напрямків на майбутнє» [1] проведено аналіз 138 статей, опублікованих у 

період з 2008 до 2010 року у провідних наукових виданнях з управлінського 

обліку: Management Accounting Research, the Journal of  Management Accounting 

Research і Accounting, Organizations and Society. Серед цих робіт проблематиці 

стратегічного управлінського обліку було присвячено 8 статей, що становить 

5,8% від їх загальної кількості. Крім того, автори даного дослідження дійшли 

висновку про стійке зростання публікацій зі стратегічного управлінського 

обліку з 1,6% у період з 1981 до 2000 (за дослідженнями інших науковців) до 

5,8% у 2010 році (за їх власними результатами).  

На думку Д.Харіса і К.Дюрдена, «стратегічний управлінський облік ні не 

стартував «з провалом», ні не «вибухнув» до домінування, але перетворився на 
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значне поле для досліджень з управлінського обліку і може внести великий 

внесок в управлінський облік в майбутньому» [1]. 

В свою чергу, Р.Рослендер і С.Харт у своєму ґрунтовному дослідженні 

під назвою «Стратегічний управлінський облік: багато в назві?» [2] 

змальовують стратегічний управлінський облік «як дуже плодючу ідею». Ці 

науковці вважають, що зміна концепції стратегічного управлінського обліку на 

«облік для стратегічного менеджменту» дасть можливість краще реалізувати 

його потенціал. Р.Рослендер і С.Харт стверджують, що облікові компоненти  

стратегічного управлінського обліку дуже відрізняються від того, що більшість 

бухгалтерів-практиків схильні визнавати як облік. Крім того, вони застерігають  

стратегічний управлінський облік робити подальші кроки в напрямку 

«сприяння створенню цілком міждисциплінарної, навіть трансдисциплінарної, 

концепції стратегічного менеджменту. Самостійний облік, у випадку прийняття 

до уваги потреб користувачів (вищий управлінський персонал – авт.), просто 

розширюватиме цей процес постійного перетворення обліку для стратегічного 

менеджменту в дію новим і більш демократичним шляхом» [2]. 

Дещо перегукуються дослідження Р.Рослендера і С.Харт з науковою 

працею В.Ніксона і Д.Барнса «Парадокс стратегічного управлінського обліку» 

[3]. Дані автори вважають свідченням того, що методи стратегічного 

управлінського обліку  не набули широкого застосування, те, що «розвиток 

літератури зі стратегічного управлінського обліку у відносно короткому 

життєвому циклі «томився» під впливом більшості інструментів та багатьох 

понять стратегічного менеджменту» [3]. В.Ніксон і Д.Барнс радять створити 

«єдину сукупність знань для стратегічного управлінського обліку, чотирма  

«будівельними блоками» якої будуть: література зі стратегічного менеджменту, 

практика, споріднена стратегічно орієнтована література і інтегрований набір 

методів управлінського обліку» [3].  

Таким чином, розвиток стратегічного управлінського обліку повинен 

мати головним вектором практичне спрямування для потреб вищого 

управлінського персоналу з більш чітко вираженою обліковою компонентою і 

власними, відмінними від стратегічного менеджменту, методами.  
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СЕКЦІЯ 6 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

 

УДК 378.14 

В.М. Вовк, Л.М. Зомчак  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

V.M. Vovk, L.M. Zomchak  

INTERNATIONALIZATION AS ONE OF THE MAIN TRENDS OF HIGHER 

EDUCATION DEVELOPMENT 

 

Тенденції розвитку вищої освіти впродовж останніх років як в Україні, 

так і за кордоном, можна звести до двох найбільш динамічних трендів: 

інтернаціоналізація і застосування електронних та інформаційних технологій у 

навчанні. Первинно вони розвивались поокремо, однак поширення нових 

інформаційних технологій відкрило широкі можливості для швидкого розвитку 

процесів інтернаціоналізації та віртуалізації освіти. 

Проблема інтернаціоналізації вищої освіти актуальна як для вітчизняних 

(А.Чирва [1], Н. Самойленко [2], О. Іщенко [3] та інші), так і для закордонних 

вчених (М. Агранович [4], Kehm B., Teichler, U. [5], S. Martin, G. Diaz, E. 

Sancristobal, R. Gil, M. Castro, J. Peire [6] та інші). 

Під інтернаціоналізацією  у вищій освіті розумітимемо процес включення 

міжнародних аспектів у дослідницьку, викладацьку та адміністративну 

діяльність вищих навчальних закладів.  

Серед проявів інтернаціоналізації у вищій освіті можна виділити такі: 

мобільність студентів та викладачів, мобільність освітніх програм, інституційне 

партнерство навчальних закладів та їхніх об’єднань, інтеграція міжнародних 

елементів у навчальні програми, формулювання міжнародних стандартів та 

вимог до навчальних програм. Згідно з новим Законом України «Про вищу 

освіту» передбачено створення умов для збільшення мобільності як студентів, 

так і викладачів. 

Процеси інтернаціоналізації у вищій освіті за останні роки проходять 

досить бурхливо, чимраз більше студентів обирають навчання за кордоном, 

записуються на іноземні навчальні програми у вітчизняних внз, зрештою, 

проходять мережеві курси від іноземних університетів. Фізичне переміщення 

студентів та викладачів все ще залишається найбільш поширеною формою 

прояву інтеграційних процесів у вищій освіті, однак, з поширенням новітніх 

інформаційних технологій набуваю популярності й інші форми 

За умов глобалізації, вища освіта стає для деяких країн важливою статтею 

експорту. Наприклад, у Великобританії чи Швейцарії, де частка громадян крани 

у навчальних закладах уже менша 50%. Навіть за найскромнішими оцінками 
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кількість студентів у світі, які навчаються за межами своєї країни, до 2025 року 

становитиме 8 млн. На рівні навчальних закладів наявність іноземних програм 

та студентів стає ознакою високого рівня конкурентоспроможності закладу. 

Серед студентів, котрі пробують свої сили за кордоном, зазвичай 

мобільні, амбітні, здібні молоді люди, і саме за таких людей конкурують 

найпотужніші світові економіки (навіть не на рівні вузів, а на рівні освітніх 

об’єднань чи навіть країн). 

Очевидно, що процеси інтернаціоналізації у вищій освіті 

супроводжуються певними ризиками, зокрема, ризик низької якості та 

кваліфікаційного рівня освітньої програми, надання неповної інформації про 

програму, тому мають бути можливості забезпечення якісної інформації та 

зрозумілих міжнародних кваліфікацій, національні органи, відповідальні за 

якість освіти, повинні співпрацювати на міжнародному рівні з метою уніфікації 

понять та кращого розуміння проблем. 

За умов розвитку інформаційних технологій інтернаціоналізація в освіті 

дає змогу частково вирішити деякі гострі проблеми, наприклад, фінансування 

освіти, мовне питання, тобто саме ті, які особливо гостро стоять перед 

українськими внз, причому як з боку студентів, так і викладачів.  

Оскільки тенденції інтернаціоналізації вищої освіти набувають все 

більшого поширення, залучають багатьох учасників процесу, необхідно 

звернути увагу на розроблення ефективної стратегії розвитку міждержавної 

вищої освіти. 

Загалом можна сказати, що інтернаціоналізація вищої освіти створює нові 

можливості, сприяє підвищенню якості вищої освіти, дозволяє зробити її  більш 

доступною, спонукає до застосування інноваційних методів навчання, 

поглиблює співпрацю на міжнародному рівні. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 
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BUSINESS PROCESS MODELING FOR INTERACTIVE LEARNING IN 

VOCATIONAL EDUCATION 

 

В подготовке специалистов инженерного и экономического профиля, 

отвечающих современным требованиям ведения бизнеса, использование 

обучающих технологий с применением современных компьютерных и 

мультимедийных средств является ключевой задачей организации 

профессионального образования. 

Как известно, бизнес-модель - это формализованное (графическое, 

табличное, текстовое, символьное) описание бизнес-процессов. Моделирование 

бизнес-процессов является эффективным средством поиска путей оптимизации 

деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в 

целом и как организована деятельность на каждом рабочем месте. Таким 

образом, основная область применения бизнес-моделей - это реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

Вместе с тем, методология создания модели бизнес-процесса, по которой 

понимают совокупность способов, при помощи которых объекты реального 

мира и связи между ними представляются в виде модели, должна шире 

использоваться для целей образования. Дидактическую ценность имеют как 

готовые модели, доступные для обучаемых, так и сам процесс построения 

обучаемыми моделей или их элементов. Это позволяет обучаемому самому 

«погружаться» в конкретный бизнес-процесс, структурировать его, 

устанавливать его динамику, понимать текущие проблемы организации и 

возможности их решения, и, как следствие, эффективно развивать свои 

профессиональные компетенции. 
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В настоящее время процесс моделирования бизнес-процессов 

методологически  очень насыщен различным математическим, 

лингвистическим, программным обеспечением. В частности, методология 

SADT (Structured Analysis and Design Technique – метод структурного анализа и 

проектирования), семейство стандартов IDEF (Icam DEFinition), 

алгоритмические языки. Безусловно, использование всего этого требует 

определенной подготовки. Вместе с тем, на основе установленных в них 

методологических подходов, принципов, правил, приемов, для учебных целей 

кроме этого могут использоваться и другие технологии структурирования и 

визуализации, позволяющие виртуально выразить суть изучаемого объекта или 

процесса. 

В рамках организации учебного процесса по специальности «Экономика 

и организация производства» нами используется: 

 для моделирования и проектирования бизнес-процессов в ресторанном 

бизнесе - метод «Домик качества», который представляет собой элемент 

технологии оригинальной японской разработки QFD (Quality Function 

Deployment - (развертывание функции качества); 

 технологии 3D для моделирования процессов производства продукции 

общественного питания и создание на этой основе интерактивной виртуальной 

лаборатории; 

 технологии построения интеллект-карт, для структурирования 

информационных потоков и их моделирования, структурирования и 

представления учебной информации и др. 

В настоящее время мы участвуем в разработке необходимого 

методического обеспечения по использованию данных технологий при 

моделировании бизнес-процессов для интерактивного обучения студентов. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

МЕТОДОМ ХОЛЬТА 

A.Racyuk, E.Gaschin,N,Garmatiy 

THE PREDICTION OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING 

METHOD HOLT 

 

Метод Хольта для прогнозування використовують у тих випадках, якщо 

статистичні дані монотонно зростають чи спадають. Аналізуючи інформаційні 

дані таблиці 1, можна стверджувати про доцільність застосування даного 

методу для прогнозування кількості курсів, інструкторів та студентів у СДН 

Atutor. 

Прогнозне значення за цим методом розраховують за формулою: 
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де α, β - визначені константи (параметри згладжування), причому значення 

параметрів  та  знаходяться в межах від 0 до 1. Значення параметрів можна 

приймати експертним шляхом або з використанням вкладки «Поиск решения» 

пакету прикладних програм Excel. 

Метод Хольта дає змогу прогнозувати на k періодів вперед. Змінна tL  

вказує на довготерміновий рівень значень або базове значення даних часового 

ряду. Змінна tT  вказує на можливе зростання чи спадання значень за один 

період. 

Таблиця 1 

Дані про кількість курсів, інструкторів та студентів у СДН Atutor в 

період з 01.01.2008 по 01.01.2014 

Період t 

Кількість  

курсів 

Кількість  

інструкторів 

Кількість  

студентів 

01.01.2009 1 232 164 4121 

02.01.2010 2 339 210 6249 

01.01.2011 3 444 235 8450 

01.01.2012 3 983 389 11010 

01.01.2013 5 1246 431 13493 

01.01.2014 6 1499 469 15941 

 

Використовуючи вкладку «Поиск решения» пакету прикладних програм 

Excel знайдено відповідні вагові коефіцієнти α і β. ( α=0.341; β=0,100).  

 

 
Рис. 1. Розрахунок значення змінних Lt  і Tt 
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Значення похибки прогнозованих значень (Pi=Li+Ti) від фактичних даних 

(Qi) (див.рис.2) 

 
Рис. 2. Розрахунок значення похибки 

 

Використовуючи метод Хольта зроблено прогноз на початок 2015-2016рр., 

результати якого згруповано у таблицю 2.  

Таблиця 2 

Прогнозні значення кількості курсів, інструкторів та студентів у СДН 

Період t Кількість курсів Кількість інструкторів Кількість студентів 
01.01.2015 7 1611 535 19054 

01.01.2016 8 1724 565 20237 

 

Враховуючи отримані результати можна констатувати факт зростання 

попиту на дану форму навчання у ВНЗ, однак доцільно зауважити, що 

максимальна кількість курсів обмежується навчальними планами, а 

ефективність використання курсу у навчальному процесі оцінюється не лише 

збільшенням питомої частки записаних на курс, але і об’ємом інформаційного 

матеріалу та тривалістю його використання під час навчального процесу 

зареєстрованими користувачами.  
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