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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
НЕСВЯЗАННОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИЕЙ  

 
А.А. Бокань 

Ровненский государственный гуманитарный університет 
Украина, г. Ровно 

 

Одним из наиболее важных и эффективных инструментов адаптации 

хозяйствующих субъектов к изменениям внешней среды является дивер-

сификация деятельности. Диверсификация связана с таким преимуществом 

крупных предприятий, как эффект разнообразия. Суть эффекта разнообра-

зия заключается в том, что производство многих видов продукции в рамках 

одного крупного предприятия выгоднее, чем производство тех же видов 

продукции на небольших специализированных предприятиях. Оптимиза-

ция издержек достигается за счет многоцелевого совместного использова-

ния производственных мощностей предприятия. Издержки снижаются бла-

годаря концентрации сбытовой сети. Другой существенный резерв эконо-

мии - внутрифирменный трансферт информации, технологического и 

управленческого опыта от одних производств к другим.  

Ещё одним преимуществом диверсификации является эффект сниже-

ния вероятности общего кризиса и банкротства экономического субъекта, 

достигаемый за счет распределения инвестиций в различные сферы эконо-

мической деятельности. Преимущественно данный эффект достигается при 

осуществлении так называемой «несвязанной диверсификации». 

Несвязанная (латеральная) диверсификация – это включение в сферы 

деятельности экономического субъекта новых областей деятельности, не 

имеющих очевидных связей с существующими ранее сферами бизнеса.  

Для оценки «несвязанной» диверсификации используется индекс эн-

тропии.  

Данный показатель отражает среднюю долю фирм, действующих на 

рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины. 

Показатель энтропии будет принимать значения от нуля до бесконечности, 
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отражая степень диверсифицированности фирмы.  

В целях повышения эффективности использования индекса энтропии 

предложена альтернативная методика расчета данного показателя (EKc):   

EKc =( ∑Yiln(1/Yi))Kc, 

где Кс – коэффициент взаимосвязи, отражающий степень взаимосвязи 

направлений экономической деятельности экономического агента. 

Кс может быть рассчитан по формуле: 
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 – коэффициент множественной детерминации фактора, отра-

жающего эффективность деятельности  в m отрасли, рассчитанный с учё-

том данных по отраслям в которых исследуемое предприятие ведёт дея-

тельность; 

nm – доля товаров (услуг) реализуемых исследуемым предприятием в 

общей доле товаров (услуг) реализуемых предприятием. 

Показатель индекса энтропии Eкс позволяет более точно учесть влия-

ние несвязанной диверсификации на риск общего кризиса и банкротства 

субъекта экономической деятельности за счёт учета существующих взаи-

мосвязей между различными направлениями экономической деятельности. 
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В Україні відбувається складний процес глобалізації в економіці, що 

істотно впливає на перетворення основних елементів економічної системи 

у виробничій сфері. Докорінно змінює роль, місце і поведінка підприємств 

у системі економічних відносин з державою, споживачами і постачальни-

ками, з установами інфраструктури товарного ринку, з органами виробни-

чої інфраструктури, з персоналом підприємства, з іншими господарськими 

суб’єктами, що вимагають відповідної зміни форм і методів управління ви-

робництвом.   

Формування організаційно-економічного механізму управління витра-

тами починається з оцінки раціональності організаційної структури підпри-

ємства. Організаційне забезпечення включає процес прийняття рішень з 

вибору і обґрунтування цілей, критеріїв, стимулів; узгодження діяльності 

на всіх рівнях ієрархії для реалізації функцій і задач; удосконалювання і ро-

зробку в разі потреби нових організаційних структур і особистих потреб, 

тобто в результаті реалізації механізму динаміка потреб повинна бути пере-

творена в динаміку виготовленої продукції.  

Організаційно-економічний механізм управління витратами повинен 

здійснюватись на науково-обґрунтованих принципах, які пред’являються 

до подібних систем. 

Принцип цілеспрямованості, який допускає створення  багатоцільової 

системи управління витратами, орієнтованої на досягнення поставлених 

цілей. При цьому управління витратами за допомогою цього принципу 

здійснюється таким чином, що у результаті було забезпечено максимально 

економічну ефективність від її реалізації. 
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Принцип безперервності та надійності проявляється у створенні таких 

організаційно-економічних умов, за яких досягається стабільність і безпе-

рервність. [1, с.37]. 

Принцип деталізованої обґрунтованості. Для  деталізації способів до-

сягнення цілей повинен бути розроблений деталізований план, щоб для 

кожного учасника процесу була зрозуміла його роль 

Принцип  відповідальності, який передбачає: 

- мотивацію діяльності управлінця; 

- відповідальність за реалізацію запланованих способів досягнення цілей 

та за невідповідність результатів діяльності підприємства затвердженим 

економічним показникам; 

-грошову та майнову відповідальність управлінця у разі, якщо 

інтересам  підприємства завдано шкоди. 

Принцип доступності –ґрунтується на тому, що має бути простим, і 

його зміни чи нововведення мають водитися в обмежені строки з мінімаль-

ними витратами.   

Принцип цілісності, що припускає взаємозв’язок елементів, які стиму-

люють зовнішній та внутрішній вплив. Він являє собою системний синер-

гетичний ефект, що, як відомо, не є простою сумою окремих ефектів, його 

складових. Іншими вимогами до формування є: інтегрованість усіх елемен-

тів, ієрархічність, яка припускає, що цілісність механізму повинна бути 

притаманна кожному рівню ієрархії, гнучкість, що дозволяє реагувати на 

різноманіття ситуацій ринкового середо [2, с. 36].   
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ 
БАНКІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

К.е.н. О.Г. Бровкова, Ю.В. Гудзь 
 

Одеський національний політехнічний університет 
Україна, м. Одеса 

 

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рента-

бельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта підп-

риємництва. Прибуток характеризує стійкість кредитної установи. Незадовіль-

ний рівень прибутковості банку є причиною його неплатоспроможності, погір-

шення ефективності роботи банку і можливого банкрутства. Разом з тим, над-

лишкові активи банку є перешкодою для його ефективного розвитку і приводять 

до незапланованих витрат та зайвих резервів. В умовах швидкоплинного зовні-

шнього середовища на фоні світової кризи, що безперечно негативно впливає на 

діяльність фінансового сектору економіки, банки повинні звернути особливу 

увагу на проблему оптимізації структури доходів та підвищення ліквідності, 

платоспроможності, прибутковості, адже  банки, як регулятори грошового обігу 

й посередники в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів,  відіграють ва-

жливу роль в економічних перетвореннях України. Це питання на сьогоднішній 

день є дуже актуальним для банківського сектору, фінансової сфери в країні та 

економіки в цілому. 

В 2007 році розпочалася світова фінансова криза, яка зачепила економіку 

більшості країн, в тому числі і України. Наслідки цієї кризи істотно вплинули і 

на банківський сектор країни. 

Зараз вже можна помітити поступові позитивні зміни я цьому секторі еко-

номіки, однак вийти на рівень до кризових показників банкам поки що не вда-

ється. 

Можна виділити такі основні напрямки підвищення прибутковості банків: 

1.  Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та 

зростання власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої  мар-

кетингової  і процентної  політики. 
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2.  Збільшення питомої ваги доходних активів в сукупних активах.  

3. Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях банку. 

Потрібне дослідження та врахування попиту на кредитному ринку і ставки кон-

куруючих банків та інших фінансово-кредитних установ 

4. Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення питомої 

ваги ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі про-

центи.   

5. Забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме приділення біль-

шої уваги доходам від надання послуг «небанківського» характеру, оптимізація 

пасивів, зменшення загально адміністративних витрат, зменшення витрат на 

створення банківської послуги, що дасть змогу знизити її ціну. 

6. Правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками.: ро-

зподіл економічного капіталу банку під ризики, визначення політики управління 

фондами банку та ризиком ліквідності, правильне встановлення лімітів по рин-

кових ризиках, моніторинг результатів,  що дало б змогу привести структуру 

банківського балансу і позабалансових позицій у відповідність з його стратегіч-

ними цілями. 

7. Формування достатнього страхового резерву та резервних фондів. 

8. Системне і всебічне вивчення кредитних ризиків, вживання заходів з їх 

зниження. 

Вдале впровадження цих заходів може допомогти підвищити платоспромо-

жність банків та зменшення ризиків. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
К.е.н. Л.О. Волощук, К.П. Ганєва 

 
Одеський національний політехнічний університет 

Україна, м. Одеса 
katyaganeva@i.ua 

 
Останніми роками ринку освітніх послуг стали притаманні такий же ви-

сокий рівень конкуренції та динамічного зовнішнього середовища, як й іншим 

ринкам [1]. Вищі навчальні заклади бюджетної та приватної форм власності 

стали активними учасниками конкурентної боротьби на цьому ринку, що ви-

кликало потребу у здійсненні оцінки рівня якості освітніх послуг, результати-

вності діяльності, динаміки розвитку та конкурентоспроможності кожного внз. 

З точки зору користувачів освітніх послуг при інших рівних умовах (перелік 

напрямів підготовки фахівців, цінова політика й т.і.) більш привабливим є той 

внз, що демонструє стійку тенденцію розвитку. 

Одним з найбільш доступних інструментів оцінки діяльності внз для зо-

внішніх користувачів останніми роками стали рейтинги внз, що складаються 

за різними методиками. Склад показників рейтингів та результати ранжування 

внз України є доступними через засоби масової інформації та мережу Інтернет 

[2], та використовуються зовнішніми користувачами як один з основних інди-

каторів якості освітніх послуг та конкурентних позицій певного вищого на-

вчального закладу. Підсумковим показником розвитку певного внз за резуль-

татами національних рейтингів є зміна його позиції (рангу) у загальному рей-

тингу. Проте, показник поточного рангу та його зміни, на наш погляд, є недо-

статньо об’єктивним  та не в повній мірі відображає тенденції розвитку та ре-

зультативність діяльності певного внз, як для зовнішніх, так й для внутрішніх 

користувачів. Це обумовило актуальність розробки підходів до оцінки розвит-

ку  внз на основі внутрішньої та зовнішньої звітної інформації.  

На першому етапі оцінки пропонується сформувати перелік первинних 

облікових показників діяльності внз, базою для побудови якого можуть слу-

жити форми звітів внз, а також додаткові показники враховуючи специфіку 

діяльності та пріоритетні напрями розвитку. При цьому  показники діяльності 
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доцільно представити у розрізі трьох тематичних блоків: 1) масштаби та обся-

ги діяльності; 2) ресурсне забезпечення та потенціал; 3) результативність та 

якість навчання. Представлена інформація містить абсолютні показники дія-

льності та може бути своєрідним „паспортом” внз, проте оцінки динаміки роз-

витку внз вимагає застосування до цих показників прийомів статистичного 

аналізу [3]. 

На другому етапі на основі порівняння первинних показників за звітний 

та попередній період пропонується оцінювати розвиток внз та системою інди-

відуальних індексів динаміки. Для визначення інтегральних показників засто-

совується модель середньої геометричної. В результаті отримаємо інтегральні 

показники динаміки в розрізі трьох складових: 1) інтегральний індекс обсягів 

діяльності; 2) інтегральний індекс потенціалу та ресурсного забезпечення; 3) 

інтегральний індекс результативності.  

На третьому етапі на основі визначених інтегральних індексів за напря-

мками розраховується інтегральний індекс розвитку внз за звітний період: 

3 РЕЗПРЗОДРОЗВ ІІІІ  . 

Впровадження таких інтегральних показників надає користувачам уза-

гальнену оцінку динаміки ключових показників діяльності внз. Внз може бути 

охарактеризоване як таке, що стійко розвивається якщо: 1) ІРОЗВ  1 та 2) ІРОЗВ 

звіт  ІРОЗВ баз. Отже, управлінські зусилля мають бути зорієнтовані на забезпе-

чення позитивної динаміки показників. 
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В новітній економічній науці все ширше застосовується поняття інтелек-

туального капіталу (ІК) та його складових. Разом з тим, все більшої розповсю-

дженості набуває обліковий та аналітичний інструментарій стосовно вивчення 

та аналізу інтелектуального капіталу в цілому, так і окремих складових, дже-

рел та резервів формування та ін. 

Внаслідок аналізу близько 30 найвідоміших методик [1] можна сказати, 

що за останні роки не лише закордонні, а й вітчизняні науковці вивчають про-

блеми виявлення інтелектуальної складової серед активів підприємств, багато 

уваги приділяється й виявленню та представленню конкретної методики роз-

рахунку. 

Жодна методика або модель розрахунку не може з`явитись без вивчення 

попередніх наукових надбань. Але, стосовно створення методики для вияв-

лення та оцінки ІК для підприємств України,  вивчення попереднього досвіду 

стало причиною появи певних проблем для їх адаптації.  

Проблема полягає в тому, що ці методики здебільшого використовуються 

в західній практиці, де форми звітності дозволяють вилучити вихідні дані для 

розрахунків. В багатьох методиках наведено й конкретні рекомендації для ро-

зрахунків, показники та ін., але не всі вони підходять для застосування.  

До показників, які можливо було б застосувати у вітчизняній практиці 

можна віднести коефіцієнт Тобіна, ефект від навчання персоналу та деякі інші. 

Але їх розрахунок можливий лише під час капіталізації. В ході повсякденної 

діяльності їх визначення ускладнюється внаслідок відсутності необхідних об-

лікових даних [2].  

Вище перелічені недоліки спричинюють необхідність створення компле-

ксної моделі, яка б враховувала всі особливості, притаманні економіці нашої 
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держави, формам звітності та ін. [3]. 

Така методика в обов’язковому порядку повинна враховувати: 

- Особливості звітності вітчизняних підприємств різних форм власності; 

- Виведення проміжних показників для визначення не тільки класичного 

значення ІК (коли порівнюють балансову вартість підприємства з ринковою, 

яку можна отримати лише при капіталізації підприємства), а й показників, за 

допомогою яких можна було б оцінити інтелектуальні складові, при необхід-

ності,  на певну дату [4]; 

- Виокремлення з-поміж комплексних показників більш простих, які б 

можливо було застосувати для розрахунку складових ІК (що стало б у нагоді 

при аналізі джерел, резервів формування ІК, інноваційного потенціалу та ін.). 

Враховуючи ці та багато інших вимог до створення методики, при їх за-

доволенні частково або повністю вирішиться проблема невідповідності варто-

сті підприємства, що відображається в звітності з його реальною (ринковою) 

вартістю.  

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА  

1. Скороходова Л.В., Волощук Л.О. Інтелектуальний капітал як об’єкт обліку та 

аналізу // Матеріали 4-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обліково-

аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України ”. Одеса: 

ОНПУ, 2010. Вид-во „ВМВ”, С.102105. 
2. Скороходова Л.В. Проблеми управління інтелектуальним капіталом (обліково-

аналітичний аспект // Збірник наукових статей «Науковий вісник» (березень, 2011) 

3. Волощук Л.О., Скороходова Л.В. Проблеми практичного застосування методик 

оцінки інтелектуального капіталу // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної 

конференції «Динаміка сучасної науки», том ІІ (Софія, серпень 2011 ) 

4. Пушкар М.С. Інтелектуальний капітал та його оцінка // Режим доступу: 

http://fin.at.ua/publ/32-1-0-668. 



Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 

 14

МЕТОДИ БАГАТОВИМІРНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
 

Л.В. Єргієва 
 

Одеський державний економічний університет 
Україна, м. Одеса 
lyubov_gv@mail.ru 

 
За останній час помітно зріс інтерес до методів багатовимірного порі-

вняльного аналізу. При аналізі та прогнозуванні соціально-економічних 

явищ дослідник досить часто зіштовхується з багатомірністю їхнього опи-

су. Це відбувається при виконанні завдання сегментування ринку, побудові 

типології країн по досить великому числу показників, прогнозування кон'-

юнктури ринку окремих товарів, вивченні та прогнозуванні економічної 

депресії і багатьох інших проблем. Методи застосовують і в "якісних" нау-

ках - у галузевих економіках (особливо в економіці сільського господарст-

ва, промисловості, торгівлі, в економіці підприємства) - і в науках "кількіс-

них" (статистики, економетрії). Свідченням великого інтересу до цієї про-

блематики є численні публікації.  

Методи багатовимірного аналізу - найбільш дієвий кількісний інстру-

мент дослідження соціально-економічних процесів, що описуються вели-

ким числом характеристик. До них відносяться кластерний аналіз, таксо-

номія, факторний аналіз, кореляційний аналіз, регресійний аналіз. 

У діяльності дослідника велику роль грає проведення різного роду порів-

няльних досліджень, які полягають в зіставлення даних. Подібні зіставлен-

ня зустрічаються як у статистичних та економетричних дослід-женнях, так і 

в економічних дослідженнях "традиційного" типу при виконанні аналізу 

ринку, аналізу діяльності підприємств і т.д. Як правило, такі дослідження 

проводяться на основі моделі з невеликим числом змінних, найчастіше з 

однією або двома, що надмірно спрощує реальність. Більшість економічних 

явищ в дійсності характеризується безліччю різноманітних ознак, число 

яких нерідко досягає декількох десятків. У таких випадках проведення дос-

ліджень традиційними методами значно ускладнюється або стає просто 

неможливим. Отже, з'являється необхідність або в пристосуванні для еко-
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номічних досліджень тих методів, які вже застосовуються в інших наукових 

дисциплінах, або в розробці нових методів. До теперішнього часу найбільш 

широко застосовуються при проведенні порівняльного аналізу таксономічні 

методи і деякі методи факторного аналізу.  

Походження терміна порівняльний багатомірний аналіз пояснюється 

використанням як в таксономічних методах, так і в факторному аналізі по-

няття багатовимірний об'єкт, під яким розуміють або статистичну одини-

цю, яка визначається набором значень ознак, або ознака, яка задана його 

значеннями на окремих статистичних одиницях. Застосування цих методів, 

таким чином, розширює можливості проведення різноманітних  зіставлень 

на багатовимірних об'єктах. У таксономічних методах зіставлення прово-

дяться за допомогою матриці відстаней, а в факторному аналізі - за допо-

могою матриці кореляцій.  

В даний час, з метою відлагодження ефективного механізму ринково-

го регулювання, значне місце повинне займати вивчення функціонування 

економіки в ринкових умовах. Відповідно виникає необхідність вдоскона-

лення економічного аналізу, зміна його загальної методології. У зв'язку з 

цим в змінах потребує система використана при аналізі статистичних пока-

зників. Вони повинні, по-перше, відображати нові ринкові процеси в еко-

номіці і, по-друге, будуватися з урахуванням сучасної організації статисти-

ки (перехід від суцільної звітності до вибіркових обстежень). 
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Переход экономики Украины к рыночным отношениям сопровождался реор-

ганизацией гражданских и государственных институтов, производственной инфра-

структуры, организационно-правовых форм предприятий. Двадцать лет функ-

ционирования отечественной экономики, промышленности, прошедшие в отрыве от 

соответствующих комплексов стран СНГ и недостаточной интеграцией в евро-

пейскую экономику, дали отрицательные результаты. Глобальный эконо-

мический кризис 2008-2010 годов, который прокатился по всему свету, стал 

серьезным испытанием для экономики Украины. Он привел к еще большему 

спаду производства, многие предприятия закрылись или стали убыточными.  

Вследствие этого среди основных проблем, которые сегодня ставит перед 

наукой экономика Украины, на первый план научных исследований выходят 

вопросы поиска и применения на практике новых путей для возрождения про-

изводства, разработка эффективных методов управления предприятиями. Про-

изводство нуждается в научно обоснованной оптимальной структуре управле-

ния, в усовершенствовании экономических механизмов, построенных на прин-

ципах самоокупаемости предприятий, в разработке и внедрении внутрипроиз-

водственных организационно-экономических механизмов управ-ления, обеспе-

чивающих прибыльность и рентабельность предприятий.  Правильно спроекти-

рованная организационная структура управления дает возможность предпри-

ятию работать без сбоев, добиваясь наибольшей эффективности и прибыльно-

сти. Исследование этих проблем является важным методологическим заданием 

и результатом научного обобщения производственно-хозяйственной практики.  

Целью исследования, проводимого автором,  является совершенствование 

научно-методических подходов к вопросам формирования организационно-

экономического механизма управления (ОЭМУ) прибылью предприятия, ком-

плексные исследования функционирования такого механизма, практические ре-

комендации относительно их реализации, разработка путей устойчивого разви-
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тия предприятий мясоперерабатывающей отрасли в контексте современных 

трансформаций экономики страны.  

Под ОЭМУ мы понимаем совокупность форм, инструментов и методов, 

которые обеспечивают эффективное функционирование предприятия в нацио-

нальной экономике, осуществляют углубление внутриотраслевой специализа-

ции, расширение и развитие производственных связей предприятия с другими 

предприятиями отрасли, способствуют качественным изменениям и последую-

щему углублению организационно-экономического обеспечения развития 

предприятия. 

ОЭМУ хозяйственно-финансовой деятельностью предприятия  предопреде-

ляются рыночными силами, имеют комплексное действие, определяют структу-

ру производства, особенности хозяйственного механизма, действуют во взаимо-

связи с имеющимися ресурсами, потенциалом предприятия и новейшими техно-

логиями.  

Основой ОЭМУ предприятия является совокупность взаимосвязанных и 

взаимодополняющих механизмов влияния на товаропроизводителей с помощью 

нормативно-правовой базы, управленческих и технологических решений, форм 

и методов экономического стимулирования, финансовой поддержки, ценового 

фактора и т. п. 

 В современных условиях ОЭМУ формируется под влиянием сочетания го-

сударственных методов регулирования и рыночных рычагов саморегули-

рования развития предприятия. Четко организованная, динамическая и посто-

янно совершенствуемая система ОЭМУ, которая регулирует взаимоотношения 

как внутри предприятий, так и между производителями отрасли и потребителя-

ми продукции в пределах полноценного и эффективного рынка, обеспечит кон-

курентоспособность предприятий Украины на внутреннем и на внешнем рын-

ках.  
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Повноцінна інтеграція українських морських портів в глобальну тран-

спортно-логістичну систему неможлива без приведення організаційної і 

технічної бази до світових стандартів. Організаційна структура морського 

транспортного порту є складною системою, яку неможливо швидко зміни-

ти. Тому економіко-математичне моделювання існуючих і майбутніх про-

цесів управління в морських портах є актуальним і має практичне значення. 

Математичне моделювання як метод формування і реструктуризації 

існуючих систем управління порту не нове, та знайшло відображення в на-

укових дослідженнях вітчизняних вчених в галузі управління портовими 

комплексами [1, 2]. Але практичне застосування запропонованих економі-

ко-математичних моделей зустрічається в портах України вкрай рідко та 

потребує розвитку. Тому  виникає необхідність розробки рекомендацій до 

застосування математичних методів для здійснення оптимізаційного моде-

лювання діяльності порту. 

Послуги в портах надають в основному стивідорні компанії, в діяльно-

сті яких постає питання набору і структури послуг з урахуванням необхід-

ності зменшення витрат і збільшення доходу компанії, оптимізації параме-

трів технологічної лінії перевантажувальних робіт.  

Для вирішення завдання оптимізації стивідорного портфелю рекомен-

дується застосовувати портфельну теорію Марковица, для моделювання 

ієрархії управління технологічної лінії перевантажувальних робіт — систе-

ми масового обслуговування з використанням показника інтенсивності об-

слуговування судів [1, 2]. Портфельний аналіз стивідорної компанії, за до-

помогою якого бізнес-одиниці чи послуги порівнюються за темпами росту 
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продаж, конкурентних позицій, частці ринку, надає можливість визначити 

пріоритетність стивідорних послуг. Розвитком портфельного аналізу стиві-

дорної компанії є будування економіко-математичної моделі вибору порт-

феля послуг за допомогою якої визначаються найбільш прибуткові і перс-

пективні напрямки інвестування за рівнем граничної точки у множині до-

пустимих портфелів розподілу часток послуг за рівнем очікуваної дохідно-

сті і мінімізації ризиків. Дана задача вирішується з використанням узагаль-

нюючого методу Лагранжа, методу випуклого програмування, ітеративного 

методу Ньютона, методу співпідряджених градієнтів тощо.  

Будування економіко-математичної моделі вибору ієрархії управління 

стивідорними операціями на технологічній лінії обробки вантажу, як одно-

канальної системи масового обслуговування з відмовами чи з необмеже-

ною чергою, дозволяє максимізувати валовий прибуток від різних варіантів 

обслуговування суден. При всіх варіантах організації системи масового об-

слуговування визначається оптимальна інтенсивність обробки суден, яка і 

визначає структуру управління технологічної лінії. 

Як бачимо, економіко-математичне моделювання забезпечує науково 

обґрунтований високий рівень оптимізації управління стивідорними послу-

гами. Але, для врахування ринкових тенденцій розвитку доцільно парале-

льно  здійснювати математичне прогнозування тенденцій динамічних змін 

структури і обсягів попиту на стивідорні послуги порту.  
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ 
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Україна, м. Одеса 
 

Оптимізація виробничої програми, що заснована на теорії лінійного 
програмування, має серйозні недоліки, які пов’язані зі звуженим (одноці-
льовим) підходом до визначення місії підприємства. Вони зазвичай прояв-
ляються в тім, що отримані на основі традиційних однокритеріальних мо-
делей рекомендації часто втрачають практичну цінність, унаслідок чого 
економічна практика відноситься до них досить скептично. 
Багатокритеріальна оптимізація більш адекватна цілям і задачам діяльності 
підприємства і знаходиться в площині системного підходу до вирішення 
завдань в рамках планування виробництва і збуту готової продукції (робіт, 
послуг). 

Питанням багатокритеріальної оптимізації і, зокрема, кількісної оцінки 
глобального критерію оптимальності присвячено численні публікації в 
закордонній та вітчизняній математико-статистичній літературі. В них роз-
глядаються різноманітні методи та підходи до визначення глобального 
критерію оптимальності, кожний з яких володіє певними перевагами і 
недоліками. Тому до сих пір більшість із них залишаються дискусійними та 
потребують подальшого розвитку і вдосконалення.    

Ми пропонуємо принципово новий методичний підхід до побудови 
глобального критерію оптимізації виробничої програми підприємства, за-
снований на розгляданні його як деякої оцінки латентного показника 
«універсальний критерій ефективності діяльності» суб’єкта господарюван-
ня, з використанням багатовимірних статистичних методів: кластерного та 
регресійного аналізу. Він складається з наступних послідовних етапів. 

1. Вибір на основі економічної теорії з безлічі можливих частинних 
показників ефекту (ефективності) виробництва S ознак К1, К2, …,  КS, що 
надалі будуть застосовані як локальні критерії оптимальності. У ролі лока-
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льних критеріїв у задачі виробничого планування на підприємстві можна 
розглядати максимум чистого доходу, частки його ринку, величини прибу-
тку, рівня рентабельності;  мінімум витрат виробничих ресурсів тощо. 

2. Побудова математичної моделі задачі багатокритеріальної оптимі-
зації виробничої програми підприємства, яка повинна включати: а) набір 
локальних цільових функцій, що відповідають обраним локальним критері-
ям К1, К2, …,  КS; б) обмеження у вигляді нерівностей щодо наявних виро-
бничих ресурсів, а також обмеження на випуск продукції (робіт, послуг), 
що визначаються реальним ринковим попитом. 

3. Визначення деяким способом кінцевої сукупності допустимих рі-
шень Yk (k = 1, 2, …, Q) задачі оптимального планування виробництва на 
підприємстві, тобто таких, що задовольняють усім обмеженням математи-
чної моделі. Подальший підрахунок значень обраних цільових функцій (ло-
кальних критеріїв К1, К2, …,  КS) і представлення їх у вигляді матриці, роз-
мірність якої S×Q.  

4. Багатовимірне угрупування Q об’єктів у просторі S ознак за допомо-
гою арсеналу методів кластерного аналізу, зокрема з використанням ієрар-
хічної агломеративної процедури, методу k-середніх та алгоритму подвій-
ного об’єднання. В результаті здійснюється виділення р кластерів (р°≥°3). 

5. Ідентифікація виділених кластерів та ранжирування їх за рівнем до-
сліджуваного латентного показника «універсальний критерій ефективності 
діяльності» з подальшою квантифікацією кластерів, тобто присвоєнням 
кожному об’єкту з виділених груп певного значення р латентної ознаки у 
відповідності з рангом, отриманим даним кластером. 

6. Побудова регресійної моделі, що описує залежність установлених 
значень латентної ознаки р від величин обраних локальних критеріїв К1, К2, 
…,  КS, і використання її в якості глобального критерію оптимальності за-
дачі планування виробництва на підприємстві з подальшим застосуванням 
відповідних методів лінійного та нелінійного програмування, наприклад, у 
редакторі Excel (стандартна програма «Пошук рішення»). 
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ДВУХУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Украина, г. Донецк 

 
Практика использования процедуры открытых торгов для закупки то-

варов или услуг становится распространенной в наше время. Это удобная 

форма получения выгодного контракта для исполнителей и отличная воз-

можность получения необходимого товара по приемлемой цене для заказ-

чика. В силу растущей популярности такой процедуры растет и интерес к 

методам объективного оценивания участников тендера, что обуславливает 

актуальность выбранной темы. 

На данный момент широко применяется бальная система оценивания 

предложений, поданных на участие в тендере, где с самого начала опреде-

ляются значимые критерии оценивания и выставляется их весовые коэф-

фициенты [1]. Такая модель, однако,  не отображает объективной картины 

по поводу того, что заказчик предпочитает изначально – цену или качество, 

а это особо важно при различных видах открытых торгов, поскольку чем 

точнее можно описать предмет торга в тендерной документации, тем более 

весомым будет фактор цены, поскольку требуемое качество и так детально 

описано, а потому неподходящие предложения будут отсечены на началь-

ном этапе. Так, для тендера на товары, описание требуемых параметров 

качества не требует больших энергозатрат и выражаются они практически 

все в количественном виде, а потому соотношение цены и качества для 

этого вида торгов будет около 80/20. Для торгов на работы, особенно 

строительные, где нормативы и требования к конечному результату, могут 

занимать несколько томов и подготавливаться очень долго, соотношение 

цены и качества будет 60/40 или даже 50/50, а для торгов на услуги, где 
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главным критерием выбора является качество, это соотношение равно 

20/80, поскольку рынок услуг главным образом устоялся, и цены примерно 

одинаковые [2]. Таким образом, коэффициент важности, определяющий 

большую значимость критерия цены или качества, возникает на первом 

уровне оценивания и зависит от степени описуемости предмета торга, а на 

втором уровне уже оцениваются с использованием весовых коэффициентов 

качественные и количественные критерии. Тогда, двухуровневая модель 

оценивания предложения (вычисление оценочного балла ОБ) выглядит так: 
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где κ – коэффициент описуемости предмета торга, 

 Pi – значение ценового критерия i, 

 gi – коэффициент значимости ценового критерия i, 

 lj – коэффициент значимости качетсвенного критерия j, 

 Tj  – значение качественного критерия j, 

 m – количество ценовых критериев, 

 i – количество качественных критериев. 

 Представленная модель может использоваться для оценивания пред-

ложений в рамках проведения процедуры открытых торгов и отображать 

предпочтение заказчика в зависимости от вида проводимого тендера. 
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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
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Вищи навчальні заклади (ВНЗ) зазнають значного впливу выд змін зо-

внішнього середовищах та внутрішнього стану через різноманітні фактори, 

такі як обмеженість ресурсів - недостатність або скорочення бюджету, змі-

на політики нового уряду, демографічне питання, конкуренція серед ВНЗ. 

Для того, щоб упоратися з труднощами і змінами середовища,  важливо 

реалізовувати перспективні цілі за допомогою інструментарію стратегічно-

го менеджменту, такого як збалансовані системи показників (ЗСП).  

Існує чотири типа (складові, перспективи) індикаторів (показників), 

які характеризують ВНЗ: фінанси, клієнти (абітурієнти, студенти, батьки, 

роботодавці), внутрішні бізнес-процеси, інноваційні процеси. Найбільш 

зрозуміла фінансова складова, та індикатори, що її характеризують. Але 

для стратегічного менеджменту недостатньо знань про фінансові індикато-

ри, необхідна наявність індикаторів, які будуть відображати задачу ВНЗ, 

тобто забезпечення якісної освіти.  

Формулювання ЗСП можна частково представити теорією підтримки 

прийняття рішень, яка забезпечує здійснення логічного вибору в умовах 

невизначеності і пропонує множину альтернатив, множину рішень і зв’язки 

між ними. Для ВНЗ визначають множину перспектив та множину незалеж-

них показників наприклад: кількість викладачів, які мають науковий сту-

пінь; фінансові ресурси направленні на інформаційне забезпечення, на по-

повнення бібліотечного фонду та інші[1]. Показники повинні бути агрего-

вані, враховуючи їх важливість, а також зважені, для того щоб відображати 

їх пріоритетність. Вагові коефіцієнти визначаються командою ВНЗ розроб-
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ників показників з використанням лінійних коефіцієнтів. В зв’язку з ліній-

ною залежністю функції цінності від показників оцінки, зміна індикаторів 

призводить до зміни функції корисності, які можливо розрахувати на основі 

попереднього значення плюс відносну зміну. 

Таким чином, для розрахунку значення всієї ЗСП або окремих перспе-

ктив, необхідно володіти інформацією про минулі значення ЗСП ВНЗ. Так 

як проводити такі обчислювання важко, необхідна автоматизована система, 

яка дозволить швидко, без помилок проводити розрахнки. Всі розрахунки 

необхідно зберігати (створювати історію), щоб використовувати для насту-

пних обчислень.  

Треба звернути увагу на те, що ВНЗ не може займати перше місце за 

всіма показниками, за всіма видами діяльності. ВНЗ потрібно мати деякі 

відмінності від конкурентів, інакше ВНЗ може втратити свій профіль. Тому 

для кожного ВНЗ необхідно розробити свою власну систему показників, 

звертаючи увагу на направленість діяльності, після цього визначитися зі 

стратегією и задачами, оцінити корисність показників, і в кінці розрахувати 

значення окремих перспектив, та значення повної ЗСП, використовуючи 

збережену історію по минулим значенням. 
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Прискорення змін в навколишньому фінансовому середовищі, зміна 

управлінських підходів, підвищення комплексності управлінських рішень, 

поява нових запитів і зміна позиції споживача, розвиток інформаційних сі-

ток, які дають можливість надшвидкого поширення і отримання інформа-

ції, широка доступність сучасних технологій, а також ряд інших причин, 

проникаючи в епіцентр банківської установи, принципово змінюють її вну-

трішнє середовище. Тому, в умовах зростаючої нестабільності немає більш 

важливого завдання, як спроектувати надійне майбутнє банківської органі-

зації. Орієнтація на досягнення ефективних результатів можливе за умови 

збалансованості частки управління зверху, яке може своєчасно та раціона-

льно передбачити та розпізнати імовірнісні події, і частки самоорганізації 

знизу.  

Банківська установа є типовою мікросистемою, яка здатна самооргані-

зовуватися, оскільки зміни її стану підпорядковані комплексним цілям (на 

рівні функціональних підрозділів, які відповідають за стан внутрішніх взає-

мозалежних фінансових, людських, інформаційних компонентів) та відбу-

ваються чинно дії внутрішніх механізмів і зовнішніх умов (принаймні зов-

нішнє середовище цілком не детермінує зміни). Таким чином, вона іноді 

без додаткового впливу ззовні набуває певної просторової, часової або фу-

нкціональної структури. Особливість банку, як відкритої мікросистеми в 

тому, що він поєднує порядок з хаосом. Це  характеризує два аспекти [1, 

с.121]:  
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1. «Порядок» в системі існує лише «за рахунок» хаосу, внесеного до 

середовища; існування її підтримується шляхом постійного обміну з сере-

довищем речовиною, енергією та інформацією. 

2. Завдяки своєму «порядку», система набуває здатності адекватно ре-

агувати на хаотичні збурення середовища і внаслідок цього зберігати свою 

стійкість. 

Здатність банківської установи до функціонування та самоорганізації, 

як і будь-якої складної системи, контролюється системою прямих і зворот-

них зв'язків, позитивних і негативних. Негативні  спрямовані на збереження 

сформованих структур і відношень, позитивні – забезпечують сприйнятли-

вість до нової інформації, її обмін із зовнішнім середовищем. Їх співвідно-

шення забезпечує стійкість і мінливість банківського організму, його кіль-

кісний ріст і якісний розвиток. Таким чином, розуміння того, що ховається 

за позитивними і зворотними зв'язками, виступає початковим етапом аналі-

зу процесів самоорганізації банківської установи в умовах невизначеності.  

Отже банкам необхідна гнучка система управління, в якій кожен еле-

мент здатний самостійно визначати свої завдання, погоджуючи цілі мікро-

системи з цілями макро- та мезосистем, і самостійно їх вирішувати. Сучас-

на програма банківського управління має будуватися так, щоб дати мікро-

системі адаптуватися, пристосуватися до реальних умов, до випадкових 

відхилень від очікуваних показників. Та чим менше буде регламентована 

програма і структура керованої підсистеми, тим вище здатність пристосу-

вання керуючої підсистеми до реальних умов. Управлінські параметри по-

винні не керувати безпосередньо поведінкою системи, а запускати її внут-

рішній механізм самоорганізації. 

Враховуючи здатність банку до самоорганізації, можна перейти на які-

сно новий рівень формування управлінської стратегії: керувати не банків-
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ською установою, а її здатністю до самоорганізації. Дослідження банку, як 

мікросистеми, через призму самоорганізації передбачає осмислення викли-

ків зовнішнього середовища і дію адаптаційних механізмів, що є у розпо-

рядженні системи. Це дозволить побудувати матрицю можливих стратегій 

розвитку банку на підставі комплексної прогнозної діагностики з урахуван-

ням фактору невизначеності та можливості їх уточнення відповідно до ре-

гулярного моніторингу ключових факторів. Результат - створення нового 

образу розвитку, здатного реорганізувати мікросистему до того, як напруга 

у ній стане критичною. 
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Дискретная оптимизация, хотя и относящаяся к молодым наукам за-

нимает достойное место в научном и бытовом мире. Принятие оптималь-

ных решений в различных областях деятельности человека стало классиче-

ской проблемой. Однако как процедура формализации проблем принятия 

решений, так и разработка эффективных методов и алгоритмов оператив-

ной реализации моделей не является совершенной. Совершенствование 

методов решения задач дискретной оптимизации все еще остается откры-

той процедурой и любая разработка в этом направлении занимает достой-

ное место, если она приводит к новым подходам, идеям и совершенствова-

нию того, что уже разработано. 

Даная задача посвящена совершенствованию одного из наиболее при-

емлемых методов дискретной оптимизации - методу ветвей и границ, как 

комбинаторному методу направленного перебора вариантов. Сам метод, 

появившийся в 1960 в работе Лэнд и Дойг [4], имел свое второе рождения, 

связанное с появлением работы Литтла, Мурти и Кэрел [5], посвященной 

задаче о коммивояжере. Метод легко реализуется для решения любой дис-

кретной оптимизационной задачи. Замена полного перебора вариантов час-

тичным перебором как бы подталкивает исследователей вносить новые 

идеи к совершенствованию процедуры отбора более «удачных» частей 

множества решений и поиска среди них оптимального решения. 

Всю атрибутику метода можно разделить на три основных модуля: 

разбиение множества вариантов на подмножества, оценивание подмно-

жеств и своеобразное построение признака оптимальности, полностью за-

висящего от количественных значений оценок подмножеств, но являю-
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щимся стандартным для любых алгоритмов метода. 

Скорость сходимости алгоритмов метода ветвей и границ значительно 

зависит от точности получения оценок т.е. от близости к значению целевой 

функции варианта решения. Не мало важное значение для скорости сходи-

мости имеет и процедура ветвления. Концентрация более удачных вариан-

тов в отдельное подмножество и дальнейшая работа с этим подмножеством 

несомненно приведет к меньшему количеству перебираемых вариантов. 

Таким образом определяется поле действия с целью ускорения работы ал-

горитмов метода ветвей и границ. Модификации подлежат процедура 

ветвления и оценивания. 

В последнее время основное внимание уделяется методу последова-

тельного построения решения [3] как способу разбиения множества вари-

антов на подмножества. Конкретизация компонент выбора решений позво-

ляет выделять параметр классификации вариантов, разделяя их на под-

множества с определенной количественной характеристикой. Вектор ре-

шений как бы «собирается» из отдельных компонент, значение которых 

определяются (конкретизируются) как числа из интервала значений, опре-

деляемого системой ограничений, т.е.  математическим описанием множе-

ства вариантов. Очередность выбираемых к конкретизации компонент 

влияет на скорость сходимости алгоритмов [1]. 

Рассмотрим задачу линейного программирования с булевыми пере-

менными 

1

max
n

j j
j

Z c x


   (1) 

при ограничениях 

1

, 1, ;
n

ij j i
j

a x b i m


   (2) 

{0,1}, 1,jx j n   (3) 

Частичным решением длиной k будем называть такой ,k  в котором 
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конкретизировано k компонент вектора решений 1 2{ , ,...., }.nx x x x  

Оценка множества вариантов G , определяемая ограничениями (2) - 

(3), осуществляется путем решения m нецелочисленных одномерных задач 

о ранце в подстановках 

1

max
n

i j j
j

Z c x


   

при ограничениях 

1

n

ij j i
j

a x b


  

0 1, 1,jx j n    

Пусть * * * *
1 2( , ,...., )i i i inx x x x оптимальное решение і-ой задачи. Тогда оценка 

множества ( )G G  определяется как 

*

1

( ) min .
n

j iji j
G c x



   

Такой способ оценивания был разработан давно. Подробнее можно 

прочесть [2]. 

Если иметь частичное решение k  и ему соответствующее множество 

индексов k
xI  конкретизированных компонент, то оценка множества ,kG со-

держащая частичное решение k  оценивается так: решаются m задач в 

подстановках 
* max

k k
x x

k
i j j j j

j I j I

Z c x c x
 

    

при ограничениях 

k k
x x

ij j i ij j
j I j I

a x b a x
 

    

0 1, .k
j xx j I    

и тогда *( ) min .k k
ii

G Z   

Более подробно рассмотрим процедуры разбиения множества вариан-

тов на подмножества. Это многошаговый процесс, на каждом шаге которо-

го выбранное подмножество разбивается на два. Оба подмножества содер-
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жат частичное решение одинаковой длины, однако конкретизируемая пе-

ременная на данном шаге принимает значение «нуль» либо «единица». 

При первом подходе на k-ом шаге конкретизации определятся значе-

ние kx –ой переменной. Пусть имеем частичное решение 1.k   Определяют-

ся два частичные решения 1
1{ 1}k k kG x     и 0

1{ 0},k k kG x     которые 

содержатся в соответствующих подмножествах 1
kG  и 0.kG  Другими словами, 

порядок конкретизации переменных соответствует нумерации компонент в 

векторе решений. 

Как обычно, процесс ветвления представляется графически в виде де-

рева решений. На каждом ярусе этого дерева осуществляется конкретиза-

ция одной переменной. На первом ярусе конкретизируется х1, на втором х2 

и т.д., пока не будет получено  решение – пока длина частичного решения 

не станет равна n. Полученное решение проверяется на оптимальность. Ес-

ли оно не является оптимальным, то, как обычно в методе ветвей и границ, 

возвращаемся к вершине с наилучшей оценкой. Она находится на опреде-

ленном ярусе, скажем на k-ом. Тогда конкретизации подлежит k+1-ая пе-

ременная. 

При втором подходе конкретизируемая переменная выбирается специ-

альной процедурой. Определяется так называемое множество «хороших» 

компонент, то есть компонент, которые отдельно взятые согласно текущей 

системе ограничений могут принимать значение «единица». Полученные 

компоненты оцениваются исходя из того, какая неувязка в системе ограни-

чений получается при единичном значении и какое место по величине ко-

эффициента вектора стоимостей занимает оцениваемая переменная. Фор-

мально это представляется следующим образом. Обозначим через 

( 1, )k
ib i m  текущее значение компонент вектора ограничений на k–ом шаге 

ветвления. Количественное значение 

.
k
x

k
i i ij j

j I

b b a x
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Множество индексов хороших компонент  определяется следующим 

образом 

{ / ( ) 0, 1, }, .k k k
j i ij xV j b a i m j I      

Компоненты jx для k
xj I оцениваются по формуле 

1
( ) / min , j V .

m
k k

j i ij j j i
i

P b a c c


     

Конкретизации на данный момент подлежит та компонента 0 ,j  для ко-

торой этот балл максимальный 

0
j V

max .
k
j

j jP P


  

Вычислительная сложность предлагаемого алгоритма, модифици-

рующего процедуру ветвления может быть доказана теоретически с указа-

нием порядка числа, предопределяющего число итераций. Это дальнейшая 

работа - работа на инициативу. Более простой способ это эксперименталь-

ная оценка скорости сходимости. Эта работа выполняется и результаты бу-

дут обнародованы в следующей публикации. 

Проведенный числовой эксперимент показал, что второй способ зна-

чительно быстрее приводит к оптимальному решению. 

С целью демонстрации работы алгоритмов, отличающихся способами 

порядка конкретизации приведем небольшой числовой пример и дерева их 

решения (см. рис. 1 и рис. 2). Имеем задачу в подстановке 

1 2 3 4 5max(2 3 3 2 )Z x x x x x      

при ограничениях 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2 4 3 5 8
3 4 3 4 2 9
x x x x x
x x x x x
    

     
 

{0,1}, 1,5.jx j   
 

 



Секція 1. Сучасні напрямки моделювання економіки 
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Рис. 1. Дерево решений, представляющее первый подход конкретиза-

ции 

 
 

Рис. 2. Дерево решений, определяющее  второй способ конкретизации 

Действительно приведенный второй способ конкретизации перемен-

ных значительно уменьшает вычислительную сложность алгоритма метода 

ветвей и границ для решения задач линейного программирования с буле-

выми переменными. Согласно примеру при первом способе ветвления рас-

смотрено 19 вершин дерева решений так как при втором, разработанным 
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авторами, дерево решений содержит 10 вершин. Вычислительная слож-

ность уменьшилась почти в два раза.  

Необходимо провести большую экспериментальную работу, на основе 

которой можно будет определить теоретически вычислительную сложность 

предлагаемого алгоритма.  
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