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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

НА ПЛАТФОРМАХ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

З.Н. Соколовська, д.е.н., професор 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Інвестиційна діяльність підприємства підпорядкована певній 

інвестиційній політиці, розробленій підприємством в складі його фінансової 

стратегії. Ефективна політика інвестування повинна враховувати основний 

напрямок діяльності підприємства, його фінансово-економічний стан, 

технічний рівень виробництва; стан ринку виробленої продукції, її обсяг, 

якість, рівень інноваційності, ціни; фінансові умови інвестування на ринку 

капіталу тощо. 

Одним з важливих напрямків інвестицій є формування ефективного 

збалансованого продуктового портфелю, як однієї зі складових загальної 

асортиментної політики. 

Сучасна теорія асортиментної політики базується на результатах 

наступних досліджень [1-8], в багатьох з яких наголошується на необхідності 

комплексного розгляду питань формування асортименту з питаннями 

визначення виробничої, інноваційної та інвестиційної політики. Здійснення 

останньої також спирається на значне коло літературних джерел [9-14]. 

Складність урахування розмаїття чинників впливу на процес планування 

асортименту виробничого підприємства за умов невизначеності, 

багатоаспектності завдань, які вирішуються під час формування товарного 

портфеля, потребують розв’язання цілого ряду проблем. Однією з них є 

визначення впливу інвестиційної політики на формування продуктового 

портфеля в динаміці та з врахуванням дії різноманітних факторів зовнішнього 

та внутрішнього оточення. Згідно з цим необхідно використання особливо 

гнучких методів дослідження, одним з яких є імітаційне моделювання [15-20]. 

В руслі розв’язання наведеної проблеми побудована імітаційна модель 

оцінки впливу інвестиційної політики підприємства на формування його 

продуктового портфеля. Модель побудована з використанням двох сучасних 

парадигм імітації – системно-динамічної та агентної. Програмна платформа − 

система багатопідходного імітаційного моделювання AnyLogic. 

Модель містить наступні блоки: 

− Блок імітації життєвого циклу продукції, яка належить до продуктового 

портфелю підприємства. 

− Блок імітації фінансово-інвестиційної політики підприємства. 

Фінанси та політика інвестування компанії моделюються за допомогою 

системно-динамічного підходу. 

Для формування номенклатурного ряду підприємства використовується 

агентна парадигма імітаційного моделювання. Згідно з цим кожний продукт 
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моделюється, як окремий агент, а портфель продуктів (номенклатура продукції, 

що виробляється підприємством) представляє собою популяцію агентів. 

Життєвий цикл продукту визначається за допомогою діаграми стану. 

Кожний продукт проходить конкретні етапи свого життєвого циклу і поки 

продукція користується попитом та успішно реалізується, її виробництво 

доцільно. У протилежному випадку знаходження продукції на ринку 

невиправдано і необхідна її заміна. Визначення порогового моменту, коли це 

дійсно необхідно, є невід’ємною складовою процесу формування ефективного 

продуктового портфеля підприємства. 

В моделі впродовж експерименту проводиться моніторинг життєвого 

циклу кожного продукту з поточного номенклатурного ряду, що 

супроводжується прийняттям рішень стосовно доцільності зберігання 

конкретних виробів у продуктовому портфелі на кожному з етапів 

(дослідження й розробка, виробництво й просування на товарних ринках). 

Оновлення номенклатурного ряду супроводжується на практиці 

відповідними фінансовими витратами. Тому важливим фактором є здійснення 

обґрунтованої політики реінвестування; своєчасне встановлення необхідної 

квоти розподілення річного доходу досліджуваного об’єкту між основним та 

інвестиційним капіталом. 

З одного боку, в моделі досліджується у динаміці поточний продуктовий 

портфель із визначенням його ефективності та наявного ринкового попиту 

(своєчасно знімаються застарілі позиції, попит на які суттєво знижується). 

З іншого боку, встановлюється частка фінансових активів, доцільних для 

спрямування або на оновлення номенклатурного ряду (з погляду на реалізацію 

всіх стадій життєвого циклу виробу), або на поповнення основного капіталу 

підприємства, тобто продовження (відтворення) процесу виробництва. 

На моделі проводяться два типи експериментів – прості та варіації 

параметрів. 

За обраною постановкою задачі експерименти виходять з того, що 

дослідженню, перш за все, підлягають підприємства, які випускають продукцію 

з порівняно коротким життєвим циклом. 

В якості об’єкту дослідження обрано підприємство фармацевтичної 

промисловості – ВАТ «ФАРМАК». Вибір обумовлено специфікою продукції, 

яку випускає підприємство. 

Специфіка фармацевтичного виробництва та сучасні темпи розвитку 

медицини сприяють постійним пошукам нових фармацевтичних препаратів та 

проведенню активних досліджень в цій галузі. Тому фармацевтичну продукцію 

можна розглядати, як продукцію з порівняно коротким життєвим циклом – на 

зміну одним продуктам приходять більш ефективні препарати. 

В цих умовах підприємства − особливо великі фармацевтичні компанії – 

сумісно з дослідними лабораторіями повинні постійно проводити роботи 

постворенню нових фармацевтичних виробів, тобто проводити регулярну 

модифікацію продуктового портфеля. 
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Згідно з цим важливою проблемою є фінансово-інвестиційна політика 

компаній, спрямована на дослідження й розробку, забезпечення виробництва та 

просування продукції на фармацевтичному ринку. 

Проведені імітаційні експерименти підтвердили можливості 

використання запропонованої моделі як тренажера для прийняття 

управлінських рішень в ході формування інвестиційної політики 

досліджуваного підприємства. 

Модель є достатньо типовою і може бути легко пристосована до 

специфіки не тільки підприємств фармацевтичної промисловості, але і для 

підприємств іншого галузевого спрямування. 

Проведені дослідження довели доцільність та необхідність використання 

апарату імітаційного моделювання в процесі формування інвестиційної 

політики діючими промисловими підприємствами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОНДОВОМ 

РЫНКЕ 

 

В.М. Андриенко, к.э.н., доцент 

М. Вайпан, магистр 

Одесский национальный политехнический университет 

 
Целью оценки эффективности инвестиций является определение 

успешных и результативных стратегий управления на фондовом рынке, 

которые позволяют получать доходность выше среднерыночной при 

минимальном уровне риска. Огромный вклад в развитие научных взглядов на 

проблему управления портфельными инвестициями внесли У. Шарп, Г. 

Марковитц, П. Самуэльсон, Е. Фама и др.[1]−[4]. 

Для оценки инвестиций на фондовом рынке используют различные 

коэффициенты эффективности управления, которые можно разделить на две 

группы: абсолютные показатели эффективности инвестиций и относительные 

[1]. Ключевыми показателями при анализе эффективности являются риск и 

доходность [5]. В таблице ниже приводится классификация коэффициентов по 

различным группам: типу показателя и характеру оценки. 

 

Таблица 1− Классификация коэффициентов 

 

Коэффициенты Тип показателя 
Характер оценки 

Относительные Абсолютные 

Среднеарифметическая доходность Доходность  + 

Стандартное отклонение Риск  + 

Коэффициент Шарпа Доходность/Риск +  

Коэффициент Трейнора Доходность/Риск +  

Коэффициент Бета Риск +  

Коэффициент Альфа Йенсена Доходность  + 

Коэффициент Модильяни Доходность/Риск +  

 

Оценка эффективности инвестиции проводится в соответствии с таблицей 2 [6]. 

 

Таблица 2− Оценка эффективности инвестиции 
 

Коэффициенты 
Значение 

коэффициента 
Оценка эффективности инвестиции 

 

 
Коэффициент Шарпа 

Sharp ratio >1 

0<Sharp ratio<1 

Sharp ratio<0 

Высокая степень эффективности управления 

инвестиционным портфелем, инвестициями 

Уровень риска вложения в данную инвестицию 
выше, чем ожидаемый уровень доходности 

Вложение не целесообразно, так как доходность 
безрискового актива выше. 
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Продолжение таблицы 2 
 

 

Коэффициент Трейнора 

Treynor ratio >0 

 

Treynor ratio <0 

Высокая степень эффективности управления 
инвестиционным портфелем, инвестициями 

Необходимо пересмотреть стратегию управления 
инвестициями, так как доходность безрискового 

актива выше 

 

 
Коэффициент Бета 

β > 1 β <-1 

β = 1 β=-1 

-1 < β < 1 

Уровень риска высокий. Стратегия инвестора 
агрессивная. 

Уровень риска умеренный. Стратегия инвестора 
пассивная 

Уровень риска низкий. Стратегия инвестора 
консервативная 

 
Коэффициент Альфа 

Йенсена 

Jensen index >0 
 

Jensen index <0 

Высокая эффективность и доходность управления 
инвестиционным портфелем. 

Низкая степень эффективности управления. 
Целесообразнее вложение в рыночный индекс 

(пассивная стратегия) 

 
Коэффициент Модильяни 

 
— 

Чем выше значение коэффициента Модильяни, тем 
более результативно управлялся инвестиционный 

портфель по отношению к безрисковому активу 
при соответствующем уровне риска. 

 

Рассмотрим анализ инвестиционного портфеля на практическом примере. 

В таблице 3 приведены рассчитанные показатели для портфеля, содержащего 

акции четырех компаний Газпром, Yandex cIA, Лензолото, Лукойл торговой 

биржи ММВБ. Расчет производился по ежедневным котировкам акций за 

период с 10.02.2017 по 17.03.2017 года. Данные получены с сайта  

www.finam.ru. Параметры портфеля: 

− оптимальные доли акций в портфеле: Газпром − 5%; Yandex cIA− 65%; 
Лензолото − 23%; Лукойл − 7%. 

− средняя доходность портфеля составляет 1%; 

− риск (стандартное отклонение) − 1,5%. 

Доли акций получены на оптимизационной модели Марковитца. За 

безрисковую доходность взята доходность безрискового актива = 

15%/50=0,3% − средняя доходность по банковскому вкладу (15%), поделенная 

на количество недель в году. Средняя доходность рынка ММВБ минус 0,23% 

 
Таблица 3 − Значения коэффициентов эффективности инвестиций 

 

оэффициент 

Шарпа 

Коэффициент 

Трейнора 

Коэффициент 

Бета 

Коэффициент 

Альфа Йенсена 

Коэффициент 

Модильяни 

0,12% 0,22% 0,02% 1% 0,2% 

http://www.finam.ru/
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Коэффициент Шарпа показывает отношение доходности к риску 

инвестиции. Значение 0,12% говорит о том, что данный портфель управляется 

довольно рискованно, то есть уровень риска выше, чем уровень доходности. 

Коэффициент бета отражает чувствительность изменения доходности 

инвестиционного портфеля от доходности рынка (рыночного индекса). Для 

данного инвестиционного портфеля имеет место умеренный уровень 

рыночного риска. 

Коэффициент Трейнора является мерой превышения доходности 

инвестиции над систематическим риском портфеля. В качестве 

систематического риска используют значение рыночного риска, который 

рассчитывается как коэффициент бета. В данном случае свидетельствует о том, 

что рыночный риск инвестиции довольно высок, но доходность портфеля 

выше, чем по безрисковому активу. 

Коэффициент Йенсена оценивает размер превышения доходности 

инвестиционного портфеля над среднерыночной доходностью. Имеет 

положительное значение, что говорит об эффективном управлении портфелем и 

получение доходности выше среднерыночной в среднем на 1%. Активная 

стратегия управления инвестициями оправдывает себя. 

Индекс Модильяни отражает эффективность управления 

инвестиционным портфелем. В соответствии с таблицей 3 можно считать 

управление портфелем успешным. 

В отличие от бизнесмена, инвестор не выстраивает сложные бизнес- 

планы, т.к. отдает свои финансовые средства в доверительное управление за 

определенный процент прибыли. Экономические отношения построены на 

обороте капитала, и этим капиталом выступают деньги. И здесь прибыль 

зависит не столько от стартового капитала, сколько от продуманной 

организации рабочего процесса. 

В данной статье рассмотрены наиболее часто используемые методы 

оценки эффективности инвестиционных портфелей. Применение этих методов 

позволяет выделить наиболее эффективные и результативные стратегии 

управления на фондовом рынке или пересмотреть и модифицировать уже 

существующие. Кроме того, расчет коэффициентов эффективности позволяет 

снизить риски вложения в финансовые инструменты. 
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЙ ПРИВАБЛИВОСТІ АКТИВІВ ПРИ 

ФОРМУВАННІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

 

В.М. Андрієнко, к.е.н., доцент 

А. Циганова, магістр 

Одеській національний політехнічний університет 

 

Діяльність підприємства в ринкових умовах функціонування економіки 

багато в чому залежить від динамічності розвитку інвестиційних процесів та їх 

ефективності. Сучасне інвестування безпосередньо пов’язане з формуванням 

інвестиційного портфеля. Виникає проблема вибору конкретних фінансових 

об'єктів для включення в інвестиційний портфель. Існуючі методики вибору 

інвестиційних об'єктів спрямовані, перш за все, на застосування інформаційних 

технологій, а аналітичну частину, як правило, не включають або включають 

тільки окремі питання [1], [2], [3] . 

Згідно з положеннями сучасної портфельної теорії, найбільш істотними 

показниками, що характеризують активі є прибутковість і ризик [4] 

Відносна прибутковість за період [0,T] визначається за формулою 
 
 

R 
 AT 

1, 
T 

A0 

(1) 

 

де A0 і AT - ціни деякого активу, відповідно в моменти часу 0 і T. 

Прибуток RT прийнято вважати випадковою величиною, розподіленою 

нормально з параметрами a,  . Параметр a є середнім значенням випадкової 

величини RT , а параметр  - стандартним (середньоквадратичним) відхиленням. 

Відносний прибуток називають логарифмічним індексом цін активів. 

Мірою ризику, як правило, є волатильність (мінливість, англ. Volatility) - 

показник, що характеризує тенденцію ринкової ціни або прибутку, що 

змінюються в часі [2]. Для розрахунку волатильністі застосовується 

статистичний показник вибіркового стандартного відхилення, що дозволяє 

інвесторам визначити ризик придбання фінансового інструменту. За умови 

нормального розподілу прибутку, волатильність обчислюється за формулою 
 
 

 ( T )   ( ) 
T 

, 


(2) 

 
де ( ) - відоме значення волатильністі за часовий період  ; 

T - часовий період, за який потрібно обчислити волатильність. 

Ця формула припускає, що дисперсія доходів фондових активів 

збільшується як квадратний корінь з часу. На жаль, вона невірна практично для 

всіх фінансових ринків і не описує їх істотні властивості: наявність пам'яті і 
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схильність до великих викидів. Ці властивості можуть бути враховані в моделі 

фрактальної природи ринків. Фрактальна модель стверджує, що ринки само 

подобні на різних часових масштабах, а волатильністі, обчислені на базі різних 

часових інтервалів, співвідносяться один з одним за наступною формулою: 
 
 

 T  
H

 

 ( T )   ( )   
 
 , 

 
(3) 

 

Показник ступеня H називається показником Херста. Фрактальна розмірність D 

зв’язана с показником Херста простим співвідношенням D  H  2 . Зниження H 

тягне збільшення фрактальної розмірності. На практиці це означає, що зростає 

число інверсій в емпіричних даних, тобто динаміка активу стає менш стійкою і 

більш непередбачуваною. 

Для коротких статистичних рядів, Херст запропонував формулу для 

оцінки величини H за значенням нормованого розмаху R / S [5]: 
 
 

H  log( R / S ) / log( n / 2 ) , (4) 
 

де n – кількість спостережень. 

Класифікація фінансових активів за значеннем Херста: 

 

Таблиця 1 − Анализ показателя Херста 
 

Значення показника Властивость фінансового активу 

0,5  H  1 персистентний 

0  H  0,5 антиперстстентний 

H  0,5 випадковий 

 

Наведемо приклад для акцій «Аэрофлота» за 1512 торгових днів за період 

12.04.11-12.04.17 рр.(Рис.1) Вихідні дані отримані на сайті www.finam. 
 

Рис. 1 − Ряд логарифмічних індексів цін акцій компанії «Аерофлот» 
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З рисунку видно, що графічне відображення процесу дуже нагадує білий 

шум c тією лише відмінністю, що в даному випадку через деякі проміжки часу 

спостерігаються сплески. Це означає, що можуть чергуватися періоди, коли 

фінансовий показник поводиться мінливо, і відносно спокійні періоди. 

На Рис.2 показаний результат обчислення фрактальних характеристик 

емпіричного ряду логарифмічних індексів з використанням програми Fractan. 
 

Рис. 2 – Графіки лінійної апроксимації та залежності нормованого 
розмаху 

 

Отже,   значення  показника   Херста  становить  0,66,   що   говорить  про 

фрактальні властивості фінансового активу. У даному випадку  0,5  H   1 . Згідно 

з таблицею 1, ряд прибутковостей є персистентним, тобто трендостійким. Він 

характеризується ефектами довготривалої пам’яті. Теоретично це означає, що 

направлена в певну сторону динаміка процесу у минулому, найімовірніше 

спричинить продовження руху у тому ж напрямі. Тому акції «Аерофлота» є 

привабливими щодо інвестування. 

Таким чином, можна констатувати, що показник Херста може бути 

використан як індикатор стійкості даного актива. Але із загальних міркувань 

зрозуміло, що знайти числову величину, яка однозначно характеризує ризик 

інвестиції , неможливо, оскільки це по суті є спробою замінити випадкову 

величину сталою. Тому жодна з них не буде повною характеристикою ризику, і 

в той же час має сенс досліджувати кожну з них, тому що це дає можливість 

поглянути на одну і ту ж ситуацію з різних сторін і вибрати найбільш 

прийнятний варіант дій. 
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В.Д. Горбаченко, магістр 

О.Л. Лопатіна, магістр 
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В ринкових умовах особливо актуальним є прийняття швидких та 

зважених управлінських рішень. Саме тому часто кваліфіковані менеджери 

звертають увагу на такі методи як « мозковий штурм», або « мозкова атака». 

Основна особливість методу «мозкової атаки» полягає в колективному пошуку 

оригінальних ідей. В основу методу покладено принцип співробітництва 

(співтворчості) учасників. Спираючись на демократичні закономірності 

спілкування, заохочуючи фантазію та несподівані асоціації, учасники 

стимулюють зародження оригінальних ідей один в одного й у такий спосіб 

виступають їх співавторами. Постійно утверджується віра у творчі сили та 

здібності учасників. Вони виступають як рівноправні партнери, які 

підтримують творчу ініціативу та креативні можливості один одного. 

Використовується оптимальне сполучення інтуїтивного й логічного. В умовах 

генерування ідей припустимим і бажаним є ослаблення активності логічного 

мислення й заохочення інтуїції. Саме з цією метою критичний аналіз 

висловлених ідей відстрочений у часі. 

Загальна кількість часу на проведення процедури складає 1,5-2 години. 

Ділова нарада, що відбувається за типом «мозкової атаки», проходить сім 

етапів. 

Підготовчий етап. Формується список учасників ділової наради, 

розглядається кожна кандидатура з переліку менеджерів вищого та середнього 

рангу, керівники підрозділів підприємства, визначається дата і час проведення 

наради. Учасникам повідомляється про дату проведення наради та основний 

напрям вирішуваної проблеми для можливості обдумати можливі напрями, а 

відповідним керівникам підрозділів організації збору первісної інформації про 

можливості підприємства. 

Реалізація наради. 

Перший етап. (близько 10 хвилин) 

Керівник наради повідомляє правила проведення зборів. Група 

поділяється на малі підгрупи, а ті у свою чергу - на учасників і спостерігачів 

(секретарів). Важливо, щоб малі групи складалися з психологічно сумісних 

людей. До кожного учасника доводяться його задача та способи її виконання. 

Другий етап. (5 хвилин) 

Формулювання вихідної задачі. Повідомлення загальної задачі та 

необхідних особистих пояснень, відповіді на уточнюючі запитання. 
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Інформування про вимогу відсутності критики при продукуванні ідей і 

можливих рішень. 

Третій етап. (від 30 до 60 хвилин) 

Генерування ідей за правилами прямої колективної «мозкової атаки». 

Особлива увага приділяється створенню невимушеної творчої обстановки. 

Учасники висловлюють усі ідеї, що спали їм на думку, щодо рішення  

проблеми, якими б абсурдними вони не здавались. Обов'язковою умовою на 

даному етапі є виключення критичних суджень. Учасники не повинні 

переривати чи оцінювати один одного. Ідея, висловлена одним учасником, 

може навести іншого на важливу думку. Атмосфера доброзичливості та 

зацікавленого пошуку - найбільш оптимальна для всієї наради, але для цього 

етапу вона особливо важлива. 

Умови, необхідні для ефективної роботи на даному етапі: 

 учасників у малих групах має бути не більше семи осіб, вони повинні 

бути одного соціального та професійного статусу. Експертів-секретарів 

має бути мінімальна кількість, вони повинні вміти швидко фіксувати 

висловлені пропозиції (краще кожне із суджень заносити на окрему 

картку) й не втручатись у процес продукування ідей; 

 учасники мають бути знайомі один з одним або мати попередній досвід 

ділової взаємодії; 

 обговорення проходить у колі, при цьому наявність столу не є 

обов'язковою; 

 керівнику варто триматись осторонь і не втручатись у процес, він є 

тільки організатором, який стежить за регламентом і дотриманням 

правил; 

 спостерігачі знаходяться поза групою та сидять здалека, крім 

висловлених ідей вони записують усі жарти, каламбури, які прямо не 

стосуються теми обговорення; кілька спостерігачів розподіляють між 

собою, репліки деяких учасників кожний із них записує. 

Підсумковим результатом цієї фази є складання повного списку 

запропонованих ідей. 

П'ятий етап. (15 хвилин) 

Систематизація та класифікація ідей за темами, підходами до рішення 

задачі, типами рішень. Вивчаються ознаки, за якими можна визначити 

комплексні ідеї. За допомогою методу модерації (від лат. moderator - 

регулюючий, Ред.) проводиться ієрархізація пропозицій відповідно до 

значущості висловлених пропозицій. 

Шостий етап. (15 хвилин) 

Оцінка ідей на реалістичність. Для цього учасники груп обмінюються 

списками висловлених пропозицій. У підсумку складається остаточний список 

практично реалізованих ідей та нездійсненних ідей. Якщо наприкінці цього 

етапу пропонується повідомлення представників від кожної групи за 
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підсумками розгляду запропонованих списків, то нарада може перейти у 

групову дискусію. Кожна із груп може брати участь в обговоренні, 

висловлювати додаткові аргументи на підтримку ідей інших або заперечення. 

На цьому етапі, як правило, нарада закінчується. Учасникам дякують за 

роботу та запитують їх про користь, яку кожний із них одержав від ділової 

наради. Незважаючи на незавершеність (відсутність рекомендаційної частини), 

учасники ідуть із відчуттям задоволення від можливості бути вислуханими, 

виявити себе. Інтелектуальне пожвавлення переходить у позитивне фізичне 

самопочуття. 

Заключний етап. (час на розсуд експертів) 

Експерти працюють з остаточними варіантами списків для виявлення 

абсолютно придатних ідей для практичного втілення. Як правило, таких ідей 

буває близько 10 % від загальної кількості запропонованих. Учасники 

експертної групи пропонують розшифровку рішень проблеми, етапи та засоби  

її реалізації. Деякі з висловлених пропозицій можуть бути об'єднані в одну як 

етапи досягнення практичної мети. 

Щодо кожної прийнятої до остаточного розгляду ідеї, то вони 

відзначають: 

 принципову можливість реалізації в даних умовах; 

 можливість реалізації негайно, або після визначеного терміну, або при 

забезпеченні додаткових умов; 

 можливість застосування ідей в інших галузях, перенесення й 

накладення їх на інші сфери діяльності. 
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Актуальність дослідження обумовлена в першу чергу тим фактом, що 

будь який проект в умовах кризових явищ повинен бути спрямований на 

врахування конкурентних переваг на ринку. Цілий ряд авторів вітчизняних та 

зарубіжних звертались до теми забезпечення конкурентоспроможності проектів 

вже на стадії їх розробки та перед планової оцінки. Серед них роботи таких 

вчених як І. Ансоффа, Ф.Котлер, П. Друкера, Виханський, а також питання 

підвищення конкурентних переваг інвестиційних проектів розглянуті вченими 

В. Бархатовим, В. Захарченко, Л. Швайкою, А. Тельновою, О. Терещенко. 

Першим визначальним кроком даного етапу досліджень є визначення 

конкурентоспроможності проектів. Для оцінки конкурентоспроможності в 

рамках перед планових досліджень автором пропонується використання 

параметричного методу оцінки. 

Оцінка конкурентоспроможності проектів особливо актуальна для 

проектів що стосуються промислових підприємств. Неточності в оцінках 

конкурентоспроможності можуть призвести до значних втрат фінансових 

ресурсів та зниженню надходжень від реалізації інвестиційно-інноваційного 

проекту. Враховуючи що об'єктом даного дослідження являються промислові 

підприємства, а саме - машинобудівної галузі, проведення такого аналізу 

повинно враховувати всі можливі параметри для визначення конкурентних 

переваг нового інноваційного продукту (результату реалізації проекту). 

Суть методу полягає в визначенні груп параметрів характерних для 

промислової продукції та їх комплексної оцінки. 

Взагалі під конкурентоспроможністю продукції розуміють 

характеристику продукції, котра показує її відмінність від товару-конкурента як 

за мірою відповідності суспільній потребі, так і за витратами на задоволення 

цієї потреби. Отже для визначення конкурентоспроможності продукції 

необхідне її порівняння із аналогічними товарами, або товарами-еталонами. 

«Параметри» конкурентоспроможності продукції залежать в першу чергу 

від виду та складності виробу в технічному та експлуатаційному відношенні, а 

також від точності оцінки та дослідженні факторів зовнішнього середовища. 

Всі параметри зазвичай розподіляють на групи: 

- технічні (властивості товару, галузь його використання та 

призначення); 
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- ергонометричні (відповідність товару функціям та будові людського 

організму); 

- естетичні (зовнішній вигляд); 

- нормативні (відповідність чинним нормам і стандартам); 

- економічним (відповідність ціни можливостям покупця); 

- організаційні (умови поставки, комплектність, сервісне 

обслуговування). 

По кожній групі параметрів розраховуються одиничні та групові 

показники конкурентоспроможності. Одиничні відображають 

відсоткове відношення рівня будь-якого технічного або економічного 

параметра до величини того самого параметра виробу-конкурента. 
 
 

q 
 P 

, 
Pk 

(1) 

де: 

q – одиничний параметричний показник; 

P – величина параметру виробу, що досліджується; 

Pk  –  величина параметру товару-конкурента, що взятий за зразок 

(еталон). 

Груповий показник (G) об'єднує одиничні показники (qi) однорідної 

групи параметрів за допомогою вагових коефіцієнтів (ai) визначених 

експертним методом. 
 
 

n 

G  ai   qi , 
i 1 

(2) 

 

де n – кількість параметрів, що підлягають розгляду. 

Остаточним показником конкурентоспроможності являється 

інтегральний показник (J) який враховує всі отримані групові показники 

параметрів: наприклад технічної групи (Gt), економічної (Ge)  та 

організаційної (Go). 
 

J  Gt  Ge  Go , (3) 

 

Для проведення оцінки конкурентоспроможності продукції для ВАТ 

«ОЗРСВ» в рамках передпланової оцінки інвестиційно-інноваційних проектів 

необхідно внести зміни у «стандартний» набір параметрів. Пропонується 

виділення наступних груп параметрів для оцінки: 

 технічні (властивості товару, галузь його використання та 

призначення); 

 інноваційні (наукоємність виробництва, впровадження інноваційних 

підходів у виробництво, інноваційні характеристики продукції);
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 ергонометричні (відповідність виробів функціям та будові людського 

організму з т.з. використання та безпеки); 

 нормативні (відповідність чинним нормам і стандартам); 

 економічним (відповідність ціни вимогам ринкового середовища); 

 організаційні (умови поставки, комплектність, сервісне 

обслуговування, можливість післясервісного обслуговування). 

Відокремлення групи інноваційних параметрів дасть змогу визначити чи 

являється дана продукція привабливою за рахунок впровадження нових 

інноваційних якостей. 

Тоді розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності 

інноваційного товару – об’єкту інвестиційно-інноваційного проекту буде 

визначатись по наступній формулі: 
 

Jт  Gt  Gі  Ge  Gn  Gek  Go , (4) 

 

де: 

Jт - інтегральний показник конкурентоспроможності товару - об’єкту 

інвестиційно-інноваційного проекту; 

Gt - груповий показник технічної групи 

Gі - груповий показник інноваційної групи параметрів; 

Gе - груповий показник ергонометричної групи параметрів; 

Gп - груповий показник нормативної групи параметрів; 

Gek - груповий показник економічної групи параметрів; 

Gо - груповий показник організаційної групи параметрів. 
 

Для реалізації параметричної оцінки проектів основними методами є збір 

необхідної інформації про ринок та конкурентів та проведення експертного 

оцінювання для визначення показників параметрів кожної з груп. 
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Кожне підприємство представляє собою складну та багатогранну 

систему. Як система воно має функціональну структуру. При цьому кількість 

функцій підприємства дуже велика. 

Функція – це сукупність дій. Кожне підприємство не залежно від 

масштабу, форми власності, виду економічної та господарської діяльності 

виконує безліч різноманітних дій. Перелік цих дій можна згрупувати в безліч 

сукупностей. Саме це є підставою для принципової множинності функцій 

підприємства. 

Відповідно до теорії економіки кожне з підприємств реалізує основні, 

допоміжні, забезпечуючи, обслуговуючі, функції управління та ін. 

Основними економічними функціями підприємства є мобілізаційна, 

організаційна, творча і соціальна. 

Мобілізаційна функція полягає в тому, що підприємство мобілізує 

капітал, трудові та інші ресурси для їх виробничого використання, тобто купує 

сировину, матеріали, напівфабрикати, орендує землю, приміщення, наймає 

робочу силу. Прагнення підприємця одержати максимальний прибуток 

спонукає його до постійного пошуку додаткових ресурсів. Яскравим прикладом 

цього є використання запущених підвальних та напівпідвальних приміщень, 

підземних переходів для розміщення магазинів, кіосків та інше. 

Організаційна функція. Мобілізовані ресурси можуть принести користь їх 

власникові і суспільству в цілому лише тоді, коли будуть раціонально 

використовуватися. Тому підприємець бере на себе функцію організації 

виробництва і збуту товарів, дослідження ринку. А великі підприємства 

організовують наукові дослідження і для цього створюють при підприємствах 

науково-дослідні структури. Підприємці знаходять талановитих, здібних  

людей, здатних ефективно керувати підприємством і його підрозділами, але 

принципові рішення приймають самі. 

Творча функція полягає в тому, що підприємець завжди прагне 

вдосконалювати організацію і технологію виробництва, упроваджувати 

найновіші досягнення економічного і технічного прогресу. Прагнення одержати 

максимальний прибуток і конкуренція не дають можливості підприємцеві 

зупинятися на досягнутому, навіть на найвищому рівні організації виробництва. 

Він постійно прагне вдосконалювати виробництво, упроваджувати нові 

досягнення наукової творчості. 
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Соціальна функція підприємства полягає в поліпшенні умов праці та 

відпочинку працівників, створенні сприятливого психологічного клімату в 

колективі, наданні допомоги та пільг працівникам підприємства і членам їх 

сімей та у благодійницькій діяльності. 

З урахуванням результатів досліджень вітчизняних науковців терміни 

«функція» і «діяльність» розглядаються як синоніми. Таким чином функцію 

підприємства можна спрогнозувати, визначати її суть, зміст, порядок реалізації 

на практиці. В рамках такої функції здійснюється як технологічний, так і 

організаційний розвиток підприємства. Саме діяльність з організаційного 

розвитку і вважають інноваційною функцією. 

Уперше термін «інновація» з'явився у наукових дослідженнях 

культурологів ще в 19-му ст. й буквально означав введення деяких елементів 

однієї культури в іншу. 

Тільки з початку 20 ст. почалося вивчення закономірностей технічних 

нововведень. У 1911 р. австрійський економіст Й. Шумпетер у роботі «Теорія 

економічного розвитку» виділив дві сторони господарського життя: 

− статичну (рутинний кругообіг пов'язаний з постійним повторенням і 

поновленням виробництва - організації, які беруть участь у ньому, зі 

свого досвіду знають принципи свого поводження, їм легко 

передбачати результати своїх дій і приймати рішення, тому що 

ситуація зрозуміла); 

− динамічну (інноваційний кругообіг означає розвиток - особливий, 

помітний на практиці й у свідомості людей стан, що діє на них як 

зовнішній чинник і не зустрічається в ситуації господарського 

кругообігу). 

Нововведення в економіці впроваджуються, як правило, не після того, як 

у споживача стихійно виникнуть нові потреби й відбудеться переорієнтація 

виробництва, а тоді, коли саме виробництво привчить споживача до нових 

потреб. 

Виробляти − значить комбінувати наявні в розпорядженні організації 

ресурси, а виробляти щось нове - значить створювати нові комбінації змін у 

розвитку виробництва й ринку. Й.Шумпетер виділив п'ять типових змін: 

− зміни внаслідок використання нової техніки, нових технологічних 

процесів і нового ринкового забезпечення виробництва; 

− зміни внаслідок використання продукції з новими властивостями; 

− зміни внаслідок використання нової сировини; 

− зміни в організації виробництва й способів його матеріально- 

технічного забезпечення; 

− зміни внаслідок появи нових ринків збуту. 

У 30-х роках 20 ст. Й. Шумпетер уперше використав поняття «інновація», 

маючи на увазі під цим зміни з метою впровадження і використання нових 

видів споживчих товарів, нових виробничих коштів, ринків і форм організації у 

промисловості. 
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Інновація як економічна категорія відображає найбільш загальні й істотні 

властивості, ознаки, зв'язки й відносини виробництва й реалізації нововведень. 

Сутність категорії виявляється в її функціях. 

Функція (лат. – виконання, здійснення) інновації відображає її 

призначення в економічній системі держави і роль у господарському процесі. 

При реалізації інновації відбувається обмін «гроші – інновація». 

Кошти, отримані в результаті обміну: 

− по-перше покривають видатки по створенню і продажу інновації; 

− по-друге приносять прибуток від реалізації; 

− по-третє виступають стимулом до створення нових інновацій; 

− по-четверте є джерелом фінансування нового інноваційного процесу. 

Звідси виходить, що інновація виконує наступні три функції: 

− відтворювальну, 

− інвестиційну, 

− стимулюючу. 

У даний час відсутня загальноприйнята термінологія в області 

інноваційної діяльності. Ключовими поняттями є НТП, нововведення, 

інновація. 

НТП – взаємозалежний поступальний розвиток науки й техніки, що 

проявляється, з одного боку, в постійному впливі науки, відкриттів і винаходів 

на рівень техніки й технології, з іншого - в застосуванні новітніх приладів й 

устаткування в наукових дослідженнях. На рівні організації НТП реалізується у 

вигляді інновацій. 

Нововведення – це оформлений результат фундаментальних, прикладних 

досліджень, розробок і експериментальних робіт в якій-небудь сфері діяльності 

з підвищення її ефективності. Нововведення можуть оформлятися у вигляді: 

відкриттів, патентів, товарних знаків, раціоналізаторських пропозицій, 

документації на новий або вдосконалений продукт, технологію, управлінський 

або виробничий процес, організаційної, виробничої або іншої структури, ноу- 

хау, понять, наукових підходів або принципів, документа (стандарту, 

рекомендацій, методики, інструкції і т.п.), результатів маркетингових 

досліджень і т.д. 

Інновація – це кінцевий результат впровадження нововведення з метою 

зміни об'єкта керування і одержання економічного, соціального, екологічного, 

науково-технічного або іншого виду ефекту. Неправомірно в поняття 

«інновація» включати розробку інновації, її створення, впровадження і 

дифузію. 

Нововведення, задіяне в динаміку, і до певного ступеня розвинене, стає 

нововведенням. З моменту прийняття до поширення нововведення здобуває 

нову якість і стає інновацією. 

Інноваційний процес – це послідовний ланцюг подій, в ході яких 

інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або 

послуги й поширюється в господарській практиці й суспільній діяльності. 

З точки зору Й.Шумпетера «Інновація – це нова комбінація виробничих 
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чинників, мотивована підприємницьким духом». Таким чином він практично 

прирівняв інноваційну та підприємницьку функції підприємства. 
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The stock exchange plays a fundamental role in the existence and development 

of a market economy modern institutions. Modern financial market can be divided 

into stock exchange and over-the-counter. At the moment, the volume of transactions 

and their value in the over-the-counter market is significantly higher than in the 

exchange. The analysis showed that relocation and direct investment in the financial 

market are always accompanied by financial documents, which reflect the obligations 

of all participants. That is, each such transaction is accompanied by a whole set of 

electronic documents describing and confirming the transaction itself and its 

individual components. Consequently, it is important for consideration to regulate 

these documents themselves and also their turnover. With the switch to an electronic 

form of financial transactions, there is a need for reliable storage of these files, access 

to which will be available only to a limited circle of people directly associated with 

these documents. Such an approach in the development of high-tech and expensive 

projects is the fundamental basis for the development of the modern world economy. 

The task of the work is to find a way to protect electronic documents or 

messages from interception capability. This problem is one of the modern top 

priorities because there is a possibility of receiving and modifying an electronic 

document by a third person who is interested in using it for the purpose of obtaining 

its own benefit. Such outside intervention brings significant damage to individuals, 

organizations, and even entire states, commensurate with tens of billions dollars, in 

some cases. In order to counter such situations, the use of a tool such as a digital 

signature is proposed. Correctly applied digital signature gives the recipient 

confidence that the electronic document is valid and sent by the specified sender. 

Digital signature for electronic documents is analogous to signature - for paper 

documents. A digital signature also provides a non-repudiation property, that is, a 

person or an organization that signs a document cannot subsequently refuse from 

their sign. Based on this assumption, there is a need of a tool that could uniquely 

identify all participants in the transaction. Moreover, such a tool must be able to 

confirm the integrity, as well as ensure that the document cannot be corrected by one 

of the participants. This is important because all participants can have competing 

interests. 

Therefore, the following requirements must be met for a digital signature. 

Authenticity, convincing that concrete person had signed the concrete document. 

Uniqueness, a signature is a part of a document that cannot be transferred to other 

documents, that is, any individual document will have its own unique digital 

signature. Integrity of the document being signed, i.e. impossibility of changing the 



  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  

32 

 

 

 

signed document. Non-repudiation of authorship or agreement with the contents of 

the document, that means the signature cannot be refused. The obligations of all 

participants are signed by electronic digital signatures, which means that participants 

are authorized and that all changes in the document are known to each of the 

participants. At the moment, great interest in research is directly related to the 

possibility of a document being signed by a group of participants. This means that the 

document must be confirmed with two or more electronic signatures. This situation is 

not standard and does not allow the use of existing key exchange protocols, such as 

Diffie-Hellman [1]. 

Digital signature cryptanalysis is very specific. While analyzing classical block 

ciphers mainly uses statistical methods, the digital signature analysis is based on 

solving of two “complex” problems: factorization of a “large” composite number into 

prime factors and discrete logarithm problem. Analyzing these two problems, one can 

come to the conclusion that despite the “solid” age until the appearance of the RSA 

algorithm and the work of Diffie and Hellman, the problem of factoring and the 

search for a “prime number formula” remains unsolved. There are algorithms for its 

solution, but their computational complexity is not acceptable, that is, with an 

increase in the dimension of the problem, computational complexity increases with a 

great speed (subexponentially at best) [2]. The discrete logarithm problem gained 

practical meaning immediately after Diffie and Hellman proposed the idea of 

asymmetric cryptography in the 1970s [1]. It has been established that by learning 

how to effectively solve the factorization problem, one can greatly speed up the 

solution of the discrete logarithm problem. In this case, the discrete logarithm 

problem remains “computationally more complicated” than the factorization problem, 

and, it does not always have an algorithmically implemented solution. 

Based on the current situation in the modern cryptography, one of the main 

approaches to constructing a digital signature is the DSA algorithm, which includes 

two algorithms for creating a message signature and for verifying it. Both algorithms 

first compute a message hash using a cryptographic hash function [3]. The creation 

algorithm uses the hash and the secret key to create a signature, the verification 

algorithm uses the message hash, the signature and the public key to verify the 

signature. As a result of the analysis, it becomes obvious that not the message is 

actually signed (of arbitrary length), but its hash (160 - 256 bits), on the basis of 

which collisions are inevitable and one signature, generally speaking, is valid for 

several messages with the same hash [3]. Therefore, the choice of a sufficiently 

“good” hash function is very important for the whole system. 

Mathematically proven fact is that the DSA algorithm based on the theory of 

elliptic curves (ECDSA) is much more perspective and effective. The strength of the 

encryption algorithm is based on the problem of the discrete logarithm in a group of 

an elliptic curve points. Unlike the problem of a simple discrete logarithm and the 

problem of factoring an integer, there is no subexponential algorithm for the problem 

of a discrete logarithm in a group of an elliptic curve points. For this reason, the 

“strength by one bit of the key” is significantly higher in an algorithm that uses 
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elliptic curves [4]. D. Brown (Daniel R. L. Brown) proved that the ECDSA algorithm 

is not more secure than DSA. He formulated a security constraint for ECDSA, which 

led to the following conclusion: “If an elliptic curve group can be modeled by a core 

group and its hash function satisfies a certain reasonable assumption, then ECDSA is 

resistant to an attack based on a selected plaintext with existing fraud” [5]. 

During the initial analysis, it may seem that a sharp drop in the cost of RAM, 

cheaper prices and increased bandwidth of communication channels, leads to the 

absence of the need to continue to use short keys. However, a more detailed research 

of this point turns out that this is not at all the case, since small keys are actively used 

in mobile devices and Internet-technologies, using smart cards and authentication 

tokens [6]. Well-known fact that, a smart card or SIM card has a scarce resource, 

besides, the transition to the release of smart cards with increased memory will lead 

to loss of compatibility with previously released devices. It was in connection with 

similar technological considerations that the American specialists adopted the DSA 

algorithm variant using elliptic curves as the ANSI X9.62 [7] ECDSA standard. In 

2000, the ECDSA algorithm was adopted as a federal standard and IEEE standard. 

Prior to this, in 1998, when the ECDSA algorithm was adopted as an ISO standard 

[7]. Then, all developed countries followed this example, adopting their own 

standards for digital signature on an elliptic curve. All this testifies to the 

confirmation of the expediency of using ECDSA, at the global level. Based on the 

foregoing, due to the small key length and high speed, asymmetric cryptography 

algorithms on elliptic curves can be used in smart cards and other devices with 

limited computing resources. 

It is obvious that the advantages of elliptic cryptography stem from one  

specific fact: for the problem of discrete logarithm on elliptic curves there are no 

subexponential solution algorithms. However, if such algorithms appear, it will mean 

the collapse of elliptical cryptography. The described algorithms and digital signature 

methods, as well as all asymmetric cryptography, have one major drawback - the lack 

of strict proof of reliability. To date, there is no evidence of the existence or non- 

existence of a polynomial discrete logarithm solving algorithm in a prime field. 

Nevertheless, the existing and proven quantum Shor algorithm [8] for solving the 

factorization problem raises serious concerns that with the development of quantum 

computers all security systems built on the assumption that the discrete logarithm 

problem and factorization problem belong to the class of one-way functions will be 

collapsed. An analysis of this moment leads to the conclusion that this event will 

mark the collapse of many firms and financial institutions, and will mean the “crypto 

apocalypse”. 
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In our time, one of the most important institutions in a market economy is the 

stock exchange. In every country of the world with a market economy there is a 

national stock exchange. This is an organized market for trading securities: stocks, 

bonds and other financial instruments. Now almost all transactions in the stock 

markets occur in electronic form and there is no doubt that over time the stock 

exchange will fully switch to the electronic trading system [1]. 

In connection with the use of the Internet to conduct transactions on stock 

exchanges, the question arises of storing and transmitting securities or information 

about these securities in the form of files that only a limited number of persons could 

have access to. It should be possible to ensure the immutability of the files. An 

example would be such important documents as options and futures. 

Options and futures are in many ways similar financial instruments, but there 

are some fundamental differences. In a futures deal, the buyer is obliged to purchase 

(or sell) the asset at the expiration of the contract, while in the case of an option he 

may refuse it. However, both documents carry information about the agreed price and 

terms of obligations. It is obvious that changes in its components may lead to the 

disadvantage of at least one of the parties. 

Based on this, there is a need for tools that provide evidence of the integrity 

and immutability of the data and guaranteeing the impossibility of unilateral change 

of files, which will lead to a conflict of interests of the parties. These tools are hash 

functions. These are certain algorithms that lead files to a sequence of a specific bit 

length - a hash or so-called checksum, which is usually less than the amount of 

information stored in the file. Checksums can be used to more quickly compare files 

and detect changes made to them. 

The hashing algorithms that should be used in the framework of the work with 

securities should have a strong avalanche effect, resistance to collisions, as well as 

resistance to finding source data for unauthorized persons. This means that with 

increasing computing power of computers, finding files that would have the same 

checksum is not impossible, which can lead to data substitution. Thus, hashing 

algorithms must be constantly improved and meet all requirements for their further 

use. 

At the moment, in order to ensure data integrity, the classical theory of prime 

numbers is widely used. However, its application may soon be insufficient. For this, 

it is necessary to make a transition to calculations in finite fields [2]. 
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This allows to perform operations in the selected final field on its elements, 

without going beyond its limits, and also makes the hash functions resistant to the 

restoration of the original data. Therefore, the paper considers polynomial functions 

using division modulo an irreducible polynomial [3] in finite fields. Irreducible over a 

field are polynomials that cannot be decomposed into nontrivial polynomials, they 

are analogous to prime numbers in the natural series. 

Due to the fact that a finite field is cumulative with a finite number of 

elements, it can be performed the operations of addition, subtraction, multiplication 

and division in accordance with the axioms of the field [2]. Since the final fields are 

closed with respect to the above operations, i.e. for any two field elements a, b  Fp , 

then  when  performing  any of the operations  a *b  c , the result  will be an element 

belonging to this field  c  Fp . It should be borne in mind that all calculations in finite 

fields are performed modulo p  which is a characteristic of a finite field and is a  

prime number. 

Polynomial arithmetic is used for calculations in finite fields. Adding in the 

field  F  n       corresponds to the usual addition of polynomials modulo  p . Multiplication 

is performed in two stages: first, as usual multiplication of polynomials, and then the 

remainder of division by an irreducible polynomial is calculated, with which the field 

F n      is constructed. For example, fields of the same dimension can be constructed in 

different ways, depending on the choice of an irreducible polynomial. They have the 

same order and are isomorphic to each other. This follows from the fact that there are 

several irreducible polynomials of degree n for the characteristic p field. 

Here is the algorithm for calculating the checksum: 

1. Source data (textual) are converted to numeric codes, according to any 

selected encoding (for example, ASCII or Unicode). Then they are transferred to the 

binary system and are concatenated, after which a sequenc a1, a2 ,..., ak e of 0 and 1 is 

obtained. The binary sequence a1, a2 ,..., ak is an analogue of a polynomial 

A(x)  a xk 1 a xk 2  ...  a 
 
k 1 x  ak . 

2. Next, we look for the remainder of dividing a polynomial A(x) by a pre- 

selected irreducible polynomial P(x)  p  x
n  
 p x

n1 
 ...  p x  p . In this case, it is a 

polynomial over the extension of the Galois field GF( p) of characteristics p  2 , 

since its use simplifies the computer implementation of the algorithm in this work. As 

a result, we obtain a polynomial with coefficients 

0 and 1). 

bn1bn2...b1b0 (which take the values 

3. The result of hashing is a sequence of bits from 0 and 1, the dimension 
of an equal degree of an irreducible polynomial. The result can be further resulted in 

any convenient form, for example, in hexadecimal number system. 

The considered hashing method is suitable for sequences of bits that can be 

represented by a polynomial to a greater degree than the degree of the selected 

irreducible polynomial. Shorter sequences must be supplemented with a function. In 

most existing hashing algorithms, the addition to the required length is performed by 

2 
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adding one single bit and zero-bit bits to the sequence. In addition to the sequence, it 

is desirable to add its original length, which will reduce the likelihood of collisions 

after the addition. 

The theory of finite fields can be applied to the construction of hash functions, 

but along with its application there are problems that require a separate study for 

further solution. 

The main problem of this method is the search for irreducible polynomials of a 

rather large degree, since the number of all possible hash values depends on this, 

which directly affects the resistance to finding collisions. At the moment it is a degree 

from 256 and above. 

A possible solution for the organization of greater stability to collisions is the 

use of non-reducible polynomials of high degrees over fields  Fp  , where  p   is simple 

and  p  2 .  However, this can significantly reduce the speed  of  operations. It is  also 

worth considering that the use of polynomials with a minimum number of monomials 

[4] speeds up the hashing process. 
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Wide range of real-world systems demonstrates randomness properties, 

including finance and stock markets in particular. It raises a problem whether or not 

such system as stock market evolves randomly. The hypothesis of random walk 

nature of market was formalized and popularized in work [3]. In order to test the 

validity of this hypothesis it is necessary to determine whether or not the outputs 

generated by the market are stochastic or deterministic. To solve this problem the 

statistical approach was applied, using NIST test suite and other cryptographic tests 

for randomness. It was shown that markets are not random since financial data does 

not satisfy randomness properties, such as chaotic character, frequency stability and 

unpredictability. In accordance to this fact, it is possible to construct methods for 

finance data forecasting with respect to the historical price changes on stocks and 

wide range of financial derivatives. Different mathematical tools that can be 

applicable to finance and Fourier transform draw particular attention since it gives 

opportunity to identify patterns or cycles in a time series data as well as provides real 

time pricing for such financial derivative as options and was firstly discussed in a 

paper by Carr and Madan [1]. 

The earliest option pricing model used Geometric Brownian process to model 

the underlying price process. But according to some well known deficiencies in this 

approach it was proposed to transit to option price models that are based on the Levy 

processes.  Therefore,  Fourier  transform  methods  are  shown  to  be  an  effective 

approach to pricing an option under Levy model, since a Levy process  Xt  can be fully 

described by its characteristic function X (u) , which is defined as the Fourier 

transform of the density function of X t . 

To describe application of Fourier Transform (FT) in option pricing model it is 

important to establish the definitions of the transform. If we analyze a piecewise 

continuous real function f (x) over (,) than FT is defined: 
 
 

F (u)  
 

eiuy f ( y)dy , 
f  (1) 

 

If a sequence of numeric values {xk }is considered than result of the discrete 

Fourier transform (DFT) is another sequence{y j } and is defined by: 
 

N 1 i 
2jk 

 

y j   xk e n , 
k 0 

 

(2) 
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Here, Fourier transform can be seen as a projection of the sequence {xk } onto 

the vector space, since each product represents projection onto a single basis vector. 

Next, it is necessary to describe Levy process. A real-valued process  Xt   is called a 

Levy process if it demonstrates certain properties: independent increments, stationary 

increments and continuity in probability. Levy process can be presented as a 

combination of a linear drift, a Brownian process and a jump process. 

Proceeding to application of FT for option pricing an alternative formulation of 

option pricing can be described such that takes advantage of the analytic expression 

of the characteristic function of the underlying asset price process using fast Fourier 

transform (FFT). To obtain a square-integrable function it was proposed to consider 

the Fourier transform of the damped call price c(k) , where c(k)  eakC(k) for a  0 . Positive 

values of a  improve the integrability of the modified call value over the negative k- 

axis. Let’s consider T (u) as the Fourier transform of c(k), pT (s) as the density function 

of the underlying asset price process, where c(k)s  log ST , and T (u) as the characteristic 

function of pT (s) . It gives: 
 
 

 
     iuk erT T (u  (a  1)i) 

T (u)   
e c(k)dk  

a 2  a  u 2  i(2a  1)u 
,
 (3) 

 

 
where 

And the call price C(k) can be recovered by the Fourier inversion transform 

 
ak ak 

C(k )   
e 


   

eiuk    (u)du  
e  

eiuk    (u)du , 
2     

T 
    0 

T
 

(4) 

 

The above integral can be calculated using FFT. And it is important to observe 

that a has to be such that the denominator has only imaginary roots in u since 

integration is performed along real value u . 

Next, it is necessary to describe evaluation process for integral (4). Let start 

from  choice  of  the  number  of  intervals N and  the  stepwidth   u .  Therefore,  a 

numerical approximation for C(k) is given by 
 
 

ak 

C(k)   
e 


N    

eiu j
k 
   (u  )u, , 

 j1 T j 
(5) 

 

Where u j  ( j  1)u, j  1,...., N . The semi-infinite integration domain [0, ) in the 

integral in (4) is approximated by a finite integration domain, where the upper limit 

for u in the numerical integration is Nu . 

Also, the Fourier variable u is sampled at discrete points instead of continuous 

representation. From one set of the FFT computations, it gives opportunity to obtain 

cal option prices for a range of strike prices. It provides market analysts opportunity 
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to capture the price sensitivity of a call with varying values of strike prices. The call 

price multiplied by an appropriate damping exponential factor becomes a square- 

integrable function and the Fourier transform of the modified call price transforms to 

an analytic function of the characteristic function of the log price. However, short 

maturity cause significant numerical errors it is worth to consider the time value of an 

option to obtain smaller pricing errors for all range of strike prices. 

To summarize above stated information it is worth mention that Fourier 

transform methods provide an approach to financial derivative pricing under Levy 

processes since the analytic representation of the characteristic function is more 

accessible and can be obtained using previously described approach with high 

accuracy and efficiency. It is possible to obtain option prices across full spectrum of 

strikes in one set of FFT calculation. And these approach can be further developed for 

other derivatives under Levy models where payoff function depends on volatility of 

the underlying process. 
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There are some researches of self-organizing non-linear dynamic systems that 

are developing last two decades, which is usually named as synergetic. Development 

conception of synergetic systems are published in many books and articles, which 

had been issued for the last 20 years [1,2]. In work [5] was proved definitely, that 

modern economics of developed and developing countries are of a synergetic type. 

But there is an open question: which components of any economic system define its 

steady and effective development. 

Wei-Bin Zhang researched mechanics of occurrence of economic cycles deep 

enough. In work [5] was proved, that resilience of dynamic processes in economic 

systems depends on monetary cycles, business cycles, Van der Plug’s growth 

oscillations, endogenous fluctuations, competitive business cycles. Provided analysis 

allows to establish, that given factors are only different manifestations of properties 

of any economic system, based on bifurcation theory and attractors. These estimates 

do not follow how exactly factors of different nature and impact orientation can affect 

the dynamics of country, region, companies and small businesses development, and 

also the economy itself as dynamic system. [3] 

Let’s consider three factors, the impact of which on any economic system 

cannot be disputed. First of all, any economy depends on planned consumption of 

financial, material, human, technology resources and their regular renewal. 

Secondary, economy is successful only when its activity is based on development 

program, which can be consider as genetic code, which stability to external  

influences determines how successful activity would be on markets. Third essential 

factor is effective strategy of expanding the market for produced goods and services. 

Surely, it is very important to consider influence of other factors. For example, 

processes of migration of labor resources. In this way, activity of any economy is a 

random process x(ξ, t), which depends on a large number of random values and time, 

which describes growth dynamic. Differential 𝑑𝑥(𝜉, 𝑡) reflects the dynamics of profit 

growth. Wherein, fair equality [5] 

 

𝑑𝑥(𝜉, 𝑡) = 𝑐 ∑𝜉`∈ 𝑆 𝑞𝜉`𝜁 (𝑥(𝜉`, 𝑡) − 𝑥(𝜉, 𝑡)) 𝑑𝑡 + 𝜌𝑥(𝜉, 𝑡)(1 − 𝑥(𝜉, 𝑡))𝑑𝑡 + 
 

+ √𝜈𝑥(𝜉, 𝑡))𝑑𝜔(𝜉, 𝑡), 

(1) 

provided 𝑥(𝜉, 𝑡) ∈ [0, 𝜈],  

where 𝑥(𝜉, 𝑡) random process of profit formation; (1.1) 

S – change area of 𝜉 (1.2) 

𝜉`- variant 𝜉 from S; (1.3) 
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𝜁(𝑥(𝜉`, 𝑡) − 𝑥(𝜉, 𝑡) – profit change function with 𝑞𝜉` coefficient; (1.4) 

𝜌𝑥(𝜉, 𝑡)(1 − 𝑥(𝜉, 𝑡))𝑑𝑡 – logistic function of production resources 

usage; 

(1.5) 

 
 

√𝜈𝑥(𝜉, 𝑡))𝑑𝜔(𝜉, 𝑡) – diffusion of goods and services with the 𝜔(𝜉, 𝑡) 
speed; 

(1.6) 

𝑐, 𝜌, 𝜈 – constants are being calculated during modeling process of 

each specific economy. 

(1.7) 

Decision of reduced simplified version of differential equation, which 

describes stochastic dynamic process in economy system, is complex mathematical 

task. That’s why this model was researched with computer modeling methods 

provided that 𝑥(𝜉, 𝑡) presumably depends only on one random value 𝜉, which 

represented financial flow of economic system. Results of modeling with Fourier 

series usage confirm steady development of the system. Steady is that profit function 

𝑥(𝜉, 𝑡) has steady growth tendency with some cyclic fluctuations near equilibrium 

state. 
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ANALYSIS OF THE TIME SERIES OF STOCK MARKETS AS MODELS OF 

MULTIDIMENSIONAL RANDOM PROCESSES OF A SYNERGISTIC 

ECONOMY 
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V.M. Mala 

Odessa National Polytechnic University 

 

The modern world economy is a self-organizing nonlinear stochastic dynamic 

system. This statement is generally recognized although there is still no strict 

demonstration of this fact [1]. The main feature of self-organizing dynamic systems is 

their sustainable development throughout the entire system of basic indicators with 

the continuous influence of a variety of negative factors. This belongs to the 

economies of highly developed and developing countries. These include Ukraine.  

The properties of self-organization is also characteristic of companies that are leaders 

in the field of growth technological and financial indicators growth. First, they 

include Amazon, Apple, Microsoft, IBM and others. A characteristic feature of all 

highly developed countries and many of their companies is the existence of highly 

efficient stock, currency and product markets. Companies that are financial leaders, 

are participants in the process of formation and development of the marked markets 

[2]. 

An important feature of stock markets is the fact that hundreds of millions of 

participants in the form of legal entities and individuals participate in the process of 

transactions in modern stock markets. Apparently, this fact is the decisive factor 

ensuring the sustainable development of economies, with all that economic processes 

themselves have a stochastic nonlinear nature [3]. It should be noted that with all the 

high level of development of the economic systems of developed countries and their 

high-tech companies, there is always a need to create conditions for both qualitative 

and quantitative further development of the efficiency of the stock, currency and 

product markets [4]. 

A problematic factor in creating conditions for development, primarily of the 

stock market, is the fact that dynamic processes of changing securities quotations are 

actually multidimensional stochastic nonlinear processes that depend potentially on 

an infinite number of random variables, that have an indefinite form 

𝜉𝑗(𝜉1(𝑡), 𝜉2(𝑡), … 𝜉𝑛(𝑡), … , 𝑡 ), where 𝜉1(𝑡),  𝜉2(𝑡), … 𝜉𝑛(𝑡), …  random  processes 

with unknown laws of probability distribution, unknown stochastic dependencies 

between these random processes, and the index 𝑗 is the index of the companies 

involved in the stock market. The index 𝑗 determines the company number, the 

securities listed on the market. The quantity of such companies is a finite number, but 

quite large. 

Random processes, 𝜉1(𝑡), 𝜉2(𝑡), … 𝜉𝑛(𝑡), ... describe the dynamics of the 

behavior of market participants, it should be noted that 𝜉𝑠(𝑡) may also apply to 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7502012_1_2&amp;s1=%EE%E1%F9%E5%EF%F0%E8%E7%ED%E0%ED%ED%FB%E9
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securities of the company itself, which are traded in the stock market in form of 

derivatives. In all cases, the exact mathematical representation of this random process 

does not change and practically this random process cannot be obtained even in an 

approximate form, given the influence on the value of quotes of any company, taking 

into account the influence of all factors. Nevertheless, it is important for every market 

participant to own methods of forecasting the dynamics of changes in the quotations 

of a company's securities, which are in the area of its interests. 

The problem of forecasting the prices of options of a company represented on 

the stock market, with a certain degree of approximation, was first solved by Scholes 

and then define more exactly with Black. A mathematical model was proposed: 

 

𝜁(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑃(𝑥1) − 𝑅𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑃(𝑥2), (1) 
2 

Where - 𝑥 = (ln (
𝜉
) + (𝑟 + 

𝜎 
) (𝑇 − 𝑡))/ (𝑥 − 𝜎√𝑇 − 𝑡) ; 

1 𝑅 𝑟 1 
(1.1) 

 

 

- 𝑥2 = 𝑥1 − 𝜎√𝑇 − 𝑡; (1.2) 

- 𝜁(𝜉, 𝑡) − current price of the option; (1.3) 

- 𝜉 − current base rate price; (1.4) 

- 𝑃(𝑥1) − the probability that the deviation will be less 
assuming a normal distribution law; 

(1.5) 

- 𝑅 − exercise price of an option (1.6) 

- 𝑟 − risk free interest rate; (1.7) 

- (𝑇 − 𝑡) − time before option expiration; (1.8) 

- 𝜎 − volatility. (1.9) 

 

The research of Scholes M. and Black N. were awarded the Nobel Prize in 

1997. These studies stimulated activity in the stock market. Already in 2007, trade 

volume reached a value of more than 1015 dollars, currently this value is much 

higher. The development of portfolio theory in a general degree led to the study of  

the reduced model. It was found that the evaluation of many parameters of the above 

model is problematic. This is especially true of the magnitude of volatility, that is, of 

the order of the variance of the observed random process. The current option price is 

also random. It is important to note that this model does not take into account the 

processes of influence of stock prices of options of other companies that 

technologically or financially interact with this company. This dependence, as has 

been established, can be quite substantial. In addition, it has been established that the 

value of quotations substantially depends on the price of options, individual shares on 

the number of their sales and the number of not sold on the stock market. 

All securities transactions are recorded in databases on powerful modern 

computers. Information on all monitored indicators in global stock markets is 

available to all participants in the processes of buying and selling securities of all 

companies registered in the market. Information is recorded to the nearest millionth 

of a second. It is represented in the form of time series 𝑥 (𝑡). For each controlled 

indicator of any company, we obtain a sequence of values of the time series 𝑥(𝑡1)
     

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3502403_1_2&amp;s1=%F3%F2%EE%F7%ED%E8%F2%FC
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𝑥(𝑡2), … 𝑥(𝑡𝑛), … with a uniform step Δ = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 , for all controlled indicators 

reflecting their influence on value of options quotes, individual shares of a given 
company. It was found that, based on the data of time series, one can quite accurately 

estimate the dispersion value 𝜎2, that is the volatility σ. Similarly, you can get 

statistical methods методами (ξ, t) - the price of the option at the moment and in the 

future. 

As a result of the research, in addition to the development of the existing 

model, it was proved that volatility significantly depends on the dynamics of the 

market as a whole and the dynamics of changes in option prices for related high-tech 

companies. The main factor ensuring the effectiveness of the forecast is the 

calculation of time points T at which the law of formation of quotations changes 

significantly. It is proved that the information about the stochastic fixed points of the 

time series 𝑥 (𝑡) allows you to significantly clarify all the characteristics of 1.1-1.9. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В 

УКРАЇНІ 
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Т.Л. Будорацька 

О.В. Горя, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 

На розвиток ринку нерухомості України впливає багато чинників, 

головними з яких є недосконалість законодавчих реформ, інфляційні процеси, 

нестабільність української економіки та ін. Це стримує вихід іноземних 

інвесторів на український ринок. На основі дослідження цінової динаміки, 

кількісті угод купівлі-продажу житла та стану законодавчої бази, можна 

виокремити такі еволюції ринку житла в Україні [1]: 

І етап (1991–1996 рр.) – формування ринку нерухомості в Україні. На 

ринку, переважно у великих містах, з’явилисть у продажу перші об’єкти 

нерухомості, ціни на які були хаотичними, залежними від попиту. Вартість 

нерухомого майна в Україні була нижчою порівняно з цінами інших 

європейських країн. 

ІІ етап (1997 р. – перша половина 1998 р.) – період стрімкого заповнення 

ринку нерухомості об’єктами продажу та різкого коливання цін. Розвиток 

ріелторських компаній. 

ІІІ етап (друга половина 1998 р. – 2000 р.) – період стрімкого зниження 

цін. 

ІV етап (січень – серпень 2001 р.) – початок поступового зростання цін. 

V етап (вересень 2001 р. – 2007 р.) – різке та тривале зростання цін, 

пов’язане із стабільністю американської валюти. В 2002-2005 рр. почали діяти 

інші фактори: зростання економіки, підвищення платоспроможного попиту. А 

також зростання обсягів іпотечного кредитування, правовою основою для 

здійснення якого став Закон України «Про іпотеку» від 19.06.2003 р. На початку 

2004 р. був введений податок на додану вартість для забудовників. Ціни на 

житло, в порівнянні з 2003 роком, підвищились у 2,6 рази [1, 2]. 

У 2005 р. введення податку на операції з нерухомістю, що призвело до 

підвищення вартості будівництва житла та скорочення договорів купівлі- 

продажу квартир та житлових будинків 

З 2004 по 2008 рік активне інвестування ринку нерухомості фінансовими 

установами України. 

VI етап (2007-2008 рр.) – ціни на початку 2008 р. досягли певної межі, 

світова фінансова криза та соціально-економічне становище в країні вплинуло на 

різке зниження кількості угод. 

VII  етап (2009 р.) – спад активності на ринку. Зниження інвестицій у 

нерухомість, зменшення доходів населення, збільшення обсягів заборгованості за  
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кредитами. 
  

VIІI етап (2010-2011 рр.) – стабілізація курсу гривні до дол. США та євро, 

а також зменшення облікової ставки Національного банку України у 2010 р. 

позитивно вплинули на відновлення кредитної політики. 

IХ етап (2012-серпень 2013 рр.) – збільшується обсяг прийнятих об’єктів 

в експлуатацію, зростає рівень купівельної активності. Зростання попиту на 

первинному ринку житла, оскільки вартість квартир нового планування стала 

порівняною з вартістю подібного житла на вторинному ринку. 

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури 

державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно», 

що набрав чинності 1 січня 2013 р. замість Бюро технічної інвентаризації 

реєстрацію прав на нерухомість отримали право проводити органи Державної 

реєстраційної служби України (Укрдержреєстр) та нотаріуси. Новий порядок 

реєстрації нерухомості істотно скоротив пакет документів для реєстрації 

новобудов, спростив система реєстрації оренди, іпотеки тощо, однак його 

впровадження дещо стримало укладання угод купівлі- продажу житла на 

початку 2013 р. [3]. 

Х етап (вересень 2013-2014 рр.) – стагнація ринку житла, пов’язана 

девальвацією гривні по відношенню до дол. США та політико-економічної 

ситуації в країні. На даному етапі відзначаються нові зміни в законодавстві, що 

суттєво вплинули на ринок житла, а саме: впровадження Національним банком 

України з 1 вересня 2013 р. обмеження на готівкові операції сумою 150 тис.  

грн. Зокрема, обмеження готівкових операцій сумою в 150 тис. грн. призвело до 

зменшення кількості угод на ринку вторинної житлової нерухомості [1]. 

ХI етап (з 2015 р. та до нині) – зниження цін на вторинному ринку житла 

та зростання ринку новобудов. 

Ринок житла в Україні досі перебуває на етапі становлення про що 

свідчить недосконала система реєстрації прав власності на нерухомість та 

недостатній набір інвестиційних інструментів, за допомогою яких можна було б 

інвестувати в нерухомість. Загалом, для сучасного стану ринку житла в Україні 

характерними є наступні ознаки [1, 4]: 

 низький рівень конкуренції на ринку серед забудовників житла; 

 низький обсяг будівництва недорого соціального житла, об’єктів 

муніципального фонду; 

 нерівномірність розвитку по регіонах; 

 висока капіталомісткість ринку; 

 істотний розрив між цінами на житло та доходами переважної 

більшості населення; 

 наявність дефіциту житла для середнього класу і незадоволеності 

пропозицією на ринку житла основної частини населення; 
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 недостатній розвиток правової бази функціонування (нечіткість прав 

власності, відсутність спеціального законодавства по ринку житла), що     

викликає зростання трансакційних витрат; 

 слабка державна політика у житловій сфері. 

Найбільша кількість житла, що будується в новобудовах, здійснюється у 

великих містах, таких як Київ, Одеса і Львів. 

Ринок нерухомості чутливий до курсу національної валюти. Із ростом 

курсу долара, попит на новобудови збільшується, оскільки ціни 

встановлюються в гривні. Ціни на вторинному ринку тісно пов'язані із станом 

економічної ситуації в країні та курсу національної валюти. 

Головною перешкодою на шляху придбання нового житла є його висока і 

постійно зростаюча ціна, яка 

пов'язана в першу чергу із зростанням цін на енергоносії, які тягнуть за 

собою вартість всіх інших складових: електроенергія, логістика, заробітна 

плата, ціна будматеріалів та ін. Також подорожчання житла пов'язане з 

відтоком за кордон представників робочих спеціальностей. На думку багатьох 

експертів, зростання вартості житла (в новобудовах) продовжиться і в 

наступному році. За деякими прогнозами, вже весною 2019-го великі 

забудовники готуються підняти вартість квадратного метра на 20-25%. Поряд з 

курсовими коливаннями триває зростання цін на будматеріали і будівельно- 

монтажні роботи. У 2018 році ціни в новобудовах вони подорожчали на 15- 

35%. [5, 6, 7]. 

Україна є привабливою для залучення інвестицій у галузь нерухомості, а 

активність на ринку будівництва житла свідчить про розвиток ринку. Однією з 

основних причин зростання ринку нерухомості, як не парадоксально, є не 

розвиток банківської системи, яка повинна допомагати ринку розвиватися, а 

навпаки – повна відсутність довіри до банківської системи з боку суспільства, 

що призвело до того, що всі заощадження вкладаються саме в нерухомість. 

В Україні існує безліч ріелторських компаній (агентств нерухомості  

АН), які пропонують людям професіональні супровід усіх операціях, можливих 

на ринку нерухомості в першу чергу це продаж і придбання житлових і 

комерційних об’єктів, а також оренда квартир, земельних ділянок, оформлення 

іпотеки і супровід оформлення угод. Перевагами ріелторських агентств є 

об’ємна база варіантів нерухомості і земельних ділянок, виставлених на 

продаж, професіональний супровід угод а також гарантія їх юридичної 

законності для клієнтів. Співробітники для агентств нерухомості працюють над 

розширенням власної бази квартир, заміських будинків, комерційних 

приміщень и земельних ділянок. Велика база варіантів збільшує шанси клієнтів 

реалізувати свої вимоги і здійснити найбільш вигідну угоду. Основними 

задачами ріелторів є: організація зустріч продавців і покупців, перевірка і 

оформлення необхідних документів. 

Для підтримки конкурентоспроможності агентства нерухомості  

необхідно засвоювати нові інформаційно-аналітичні технології, ефективно 
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управляти матеріальними, фінансовими і трудовими ресурсами компанії, 

розширяти круг потенційних клієнтів. 

Розробка імітаційної моделі у системі ithink надасть змогу провести 

організацію процесів виконання замовлень у агентстві нерухомості, 

координацію роботи ріелторів та доведення замовлення клієнтів до кінцевої 

угоди; контролювати доходи та витрати, прогнозувати динаміку розвитку АН, 

виявляти причини скорочення угод в АН, формувати стратегії розвитку 

агентства нерухомості [8]. Імітаційна модель є ефективним інструментом 

оперативного управління діяльністю АН. 
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ПРОЦЕС ВИБОРУ ВИКОНАВЦІВ IT-ПРОЕКТІВ У ПОРТФОЛІО 

ПРОЕКТІВ 

 

О.О. Дудник, аспірант 

Одесский национальный политехнический университет 

 

IT-сегмент є одним з найбільш популярних та найшвидше розвиваючих 

сегментів економіки. У сучасному світі складно представити область 

діяльності, яка в тому чи іншому вигляді не потребує послуг IT-спеціалістів. У 

зв'язку з цим моделювання і побудова ефективних інтелектуальних систем з 

ціллю спрощення управління у мультипроектному середовищі та скорочення 

супутніх витрат є скоріше необхідністю, ніж просто корисною функцією. У 

найгіршому випадку є висока вірогідність досягти перенасичення IT-ринку 

через фізичну неспроможність аутсорсових IT-компаній виконувати поставлені 

задачі вчасно. 

За декілька останніх десятиліть було проведено багато досліджень з 

ціллю застосувати нечітку логіку у різноманітних областях.[1] У табл. 1 

наведено короткий перелік малої долі досліджень. 

 

Таблиця 1 – Список проведених досліджень 
 

Застосування нечіткої 
логіки 

Автори Рік 

Power load forecasting Kim et al. 1995 

Power system diagnosis Cho, Park 1997 

Hotel selection 

Wastewater treatment 

Ngai, Wat 2003 

Pires, Palma 2013 

Surveillance Yousra, Raouf 2013 

Coffe industry Hernández‐Vera 2016 

 

Стосовно IT-сегменту було проведено багато досліджень та розроблено 

велику кількість моделей націлених на спрощення обчислень у процесі 

управління портфоліо проектів. Нажаль досить малий відсоток з них 

розглядають нечітку логіку, як апарат для проведення обчислень. [2] 

Метою даної роботи є демонстрація одного з найважливіших підпроцесів 

в управлінні портфоліо проектів – обрання аутсорс виконавця проекту у 

портфоліо у продуктових компаніях, з урахуванням наявної інформації щодо 

попередньо виконаних проектів. Питання обрання проектів для включення у 

портфоліо тут не розглядається. Це питання є сенс розглядати до вибору 

виконавців. 

Можна вважати, що досягнення успіху IT-компанії напряму залежить від 

ефективності управління наявних у портфоліо проектів, адже саме від успіху 

окремих проектів, залежить і загальний успіх усього портфоліо. Але задля 

підвищення вірогідності ефективного по багатьом показникам завершення 

проектів має сенс відступити на один етап назад і приділити увагу процесу 
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обрання виконавця проекту. Маючи інструменти, здатні на коректний підбір 

виконавця, значно зростає вірогідність його успіху, що в свою чергу, спрощує 

процес його управління, адже зменшується необхідний об'єм інформації для 

подальшої обробки нечіткими алгоритмами. 

Припустимо у наявності на вибір є деяка кількість проектів та їх 

можливих виконавців. Для коректного вибору виконавця важливі дві речі: 

історія виконаних проектів з різноманітними показниками ефективності та 

успішності самого проекту та процесу роботи над ним, а також різноманітні 

данні щодо прогнозованих показників ефективності, прибутковості, тощо. 

Перше – базу прецедентів виконаних проектів, сортовану по виконавцям – 

необхідно мати у наявності продуктовій IT-компанії замовника та поповнювати 

її з ціллю покращення подальших рекомендацій. Друге – різноманітні 

економічні показники – можна отримати як результат обчислень сторонніх 

економічних пакетів, наприклад “Альт-Инвест Прим”[3]. Процес аналізу цієї 

інформації не є детермінованим, адже вона розглядається у рамках середовища, 

схильного до постійних змін. Саме тому тут обґрунтоване використання 

нечіткої логіки з ціллю допомогти у прийнятті рішень. В результаті у компанії 

буде змога більш ефективно підібрати виконавців під проекти, збільшуючи 

вірогідність їх успішного завершення, а також оптимізації процесу їх 

виконання. Скорочено процес продемонстровано на рис. 1. 
 

 

Рис. 1 – Процес оптимізації виконання 

 

Це дослідження підкреслило важливість процесу вибору виконавців для 

нових проектів для портфеля проектів. Внаслідок складності, неповної 

інформації та неоднозначності у контексті вибору розроблена модель вибору 

виконавців з нечіткої логікою. Модель враховує наявність інформації про 

попередньо виконані проекти та прогнозовані економічні показники та 

пропонує раціональну структуру для відображення неточних явищ, що є 

загальними в багатьох ділових середовищах, та продемонструвала ще одне 

застосування нечіткої логіки у дослідженнях процесу управління портфоліо 
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проектів. Це дослідження є базою для розвитку подальших досліджень щодо 

використання нечіткої логіки у процесі управління портфоліо проектів. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ 

 

О.А. Журан, к.э.н., доцент 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Тотальная глобализация экономики приводит к необходимости 

пересмотреть используемые подходы к обеспечению конкурентоспособности 

экономики страны. Идет распределении сфер влияния и рынков сбыта в 

мировой экономики. В связи с этим вопрос конкурентоспособности экономики 

Украины стоит остро и решать его надо используя новые, современные 

подходы. В работе анализируется положение Украины в мировых рейтингах, 

ситуация с инновационным развитием экономики и основываясь на 

предыдущих исследования автора предлагается кластеризация экономики как 

один из современных путей повышения конкурентоспособности экономики 

Украины. Предлагается создание трансграничных кластеров и развитие 

транснациональных компаний. 

В настоящее время перед Украиной стоит задача найти свое место в 

глобальной экономике, ее архитектуре, обеспечить свою 

конкурентоспособность и повысить социально-экономический уровень жизни 

населения. 

Много работ посвящено изучению проблемам экономического развития 

страны в условиях глобализации и совершенствованию модели управления 

экономикой в целом. В частности, среди отечественных ученых стоит отметить 

следующих: Геец В.М., Даниленко И.А., Дикань В.Л. и др. [1-3]. Однако, 

обострение негативных тенденций развития экономики, падение жизненного 

уровня населения и социальное напряжение обусловливает необходимость 

формирования новой модели развития экономики. 

В последние годы большинство усилий прилагалось на увеличение 

экспортного потенциала Украины и именно этот показатель закладывался во 

многих методиках расчета конкурентоспособности страны. Однако сегодня 

экспортная ориентация развития Украины себя не оправдывает. В большинстве 

случаев отечественная продукция не конкурентоспособна в странах ЕС. 

Поэтому все чаще Украина выступает сырьевой базой на мировой арене. 

В структуре промышленности Украины в настоящее время 

доминирующие позиции занимает производства с низким технологическим 

укладом, с выпуском продукции низкой стадии переработки, в то время, как 

доля высокотехнологической продукции 5-го и 6-го технологического уклада, 

составляет менее 5% [11]. 

Согласно отчету Всемирного экономического форума о глобальной 

конкурентоспособности в 2017-2018 гг., Украина по индексу глобальной
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конкурентоспособности занимает 81 место среди 137 стран мира. ВВП на душу 

населения составляет 98 629 млн. дол. (61 место в мировом рейтинге) [4-5]. 

Индекс глобальной конкурентоспособности страны включает в себя 12 

показателей два их которых это конкурентоспособность компаний и 

инновационный потенциал. Удельный вес предприятий, которые занимался 

инновациями в 2017 году составил 16,2%, а тех, кто внедрил инновации – 14,3% 

[6]. 

Основными препятствиями инновационного развития экономики 

Украины можно назвать следующие факторы: 

- несовершенная законодательная база в сфере инноваций и защиты 
интеллектуальной собственности; 

- недостаточное финансирование инновационных разработок и как 
следствие утечка научных кадров и интеллектуальной собственности, 
снижение инновационной активности; 

- недостаточное стимулирование молодежи в генерирование новых идей 

на разных уровнях образовательной системы (школа, колледжи, 

высшие учебные заведения); 

- слабое развитие инфраструктуры трансфера технологий; 

- снижение уровня «интеллектуализации» экспорта (поскольку 
наукоемкие отрасли производства находятся в упадке) и как следствие 
рост импортной зависимости страны от наукоемких товаров; 

- недостаточный уровень информационного обеспечения инновационной 
сферы (мало афишируются международные проекты и гранты для 
получения инвестиций для инновационных стартапов); 

- несовершенная налоговая политика государства, которая подавляет 

инновационное развитие предприятий, экономику в целом. 
Из выше изложенного можно сделать вывод, что движущим фактором в 

экономическом развитии Украины сегодня является кластеризация экономики, 

которая подразумевает формирование трансграничных кластеров. 

Трансграничный кластер – инновационная модель, обеспечивающая 

мультипликативность эффекта решении комплексу социально-экономических, 

научно-технических, образовательных (межгосударственных, 

межнациональных) политических, инвестиционных проблем [7]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что структура кластера охватывает 

взаимодополняющие и взаимосвязанные организационного, технико- 

технологического и креативного направления реформирования экономки 

Украины. При этом интеллектуальная составляющая кластеризации направлена 

на формирование эффективных механизмов повышения 

конкурентоспособности всех направлений реформирования. [8]. 

В сложившейся ситуации авторы в своих публикациях уже писали о 

необходимости создания единой информационной системы кластерного 

реформирования («Банка данных») на основе «Банка идей». «Банк идей» это 

множество идей, которые отображают инновационные проекты, собираемые с 
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целью повышения результативности использования интеллектуального 

потенциала, обеспечения его стабильного развития и приращения [9]. При этом 

они могут иметь разную направленность, носить свой характер, масштабность 

или иметь общую цель и общие ограничения по всем видами ресурсов. 

Мировой опыт развития кластеризации свидетельствует о необходимости 

создания инновационной инфраструктуры, основными элементами которой 

являются технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансферу технологий и т.д. 

Бизнес-инкубаторы и технопарки являются объектами поддерживающей 

инфраструктуры, однако, по функциональному признаку их можно 

рассматривать как центральный элемент кластера [9]. С этой точки зрения 

бизнес-инкубаторы выступают как централизованные фонды, аккумулирующие 

все имеющиеся в кластерном объединении ресурсы, а также обеспечивают 

эффективное взаимодействие разных инфраструктур региону, что приводить к 

объединению потенциалов кластера. 

Важно отметить, что на начальных этапах формирования кластера бизнес-

инкубатор благоприятствует «встречи» инвестиционных, финансовых и 

транспортных потоков, кадровых ресурсов, деятельность которых опирается на 

соответствующую нормативно-правовую базу, с информационными ресурсами. 

Когда описаний комплекс подкрепляется наличием научно-технического и 

технологичного потенциала, в кластере образуется инновационный потенциал. 

Такое структурное преобразование будет способствовать изменению 

структуры экономики страны, поскольку наряду с существующими 

технопарками, технологическими инкубаторами начнут создаваться 

мегапроизводственные комплексы, инновационные и технологические 

кластеры, ориентированные на производство высокотехнологического 

продукта. Такие объединения дадут старт новой инновационной продукции для 

отечественных промышленных предприятий, с точки зрения их технического 

обновления, повышения их технического уклада. 

Яркими представителями таких кластеров в мировой практике являются 

транснациональные компании (ТНК). В настоящее время таких компаний 

насчитывается до 60 тысяч и порядка 500 тысяч их зарубежных филиалов. 

Именно ТНК со своим мегопотенциалом и ресурсами определяют мировые 

векторы развития экономики. Будучи действительно транснациональными 

центрами решений и действий, они оказывают значительное влияние на 

мировую экономику. 

Благодаря своим решениям в области капиталовложений и выбору мест 

размещения производства ТНК играют важную роль в распределении мирового 

производственного потенциала. Их влияние на международную торговлю 

пропорционально их участию в этой торговле. По некоторым оценкам, ТНК 

осуществляют свыше половины мирового внешнеторгового оборота. На долю 

ТНК приходится более 80% торговли высокими технологиями. Образуя единую 

сеть, транснациональный капитал владеет одной третью всех 

производственных фондов и производит почти половину общепланетарного 

продукта. [10] 
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Из выше изложенного можно сделать вывод, что кластеризация 

экономики Украины это действенный путь по обеспечению развития 

экономики страны и роста конкурентоспособности отечественных 

предприятий. Залогом успеха является всесторонняя поддержка эффективного 

взаимодействия участников кластера с целью реализации объединённого их 

потенциала (кадровым потенциалом, расширение доступа к инновациям, 

технологиям, «ноу-хау», объединение и привлечение финансовых ресурсов и 

т.п.). Такая кооперация усилий и ресурсов благоприятно скажется на генерации 

и реализации совместных инновационных стартапов и продуктивной 

конкуренции. 

Также формирование и развитие трансграничных кластеров является 

эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и 

активизации внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий. 

Такой подход позволит поднять уровень отечественной технологической базы, 

повысить скорость и качество экономического роста страны за счет повышения 

международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав 

кластера, а, следовательно, поднять конкурентоспособность страны в целом. 

Кроме того, трансграничные кластеры способствуют более быстрому и 

качественному получению зарубежного опыта в развития современных 

технологий, получения предприятиями кластера доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям. Все это даст возможность 

участникам кластера выхода на высококонкурентные международные рынки. 
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Фінансовий ринок є важливою складовою частиною економіки України. 

Основні функції фінансового ринку: мобілізаційна, пере розподільча, 

обслуговуюча, реалізаційна, активізуюча, ціноутворююча, страхова. Існує ряд 

проблем розвитку фінансового ринку України: великий вплив іноземних 

інвесторів на фінансові операції; неефективна система державного регулювання 

фінансових ринків, неефективна валютна політика, недосконала законодавча 

база та ін. Основними сегментами страхового ринку України є: страхові 

компанії, фінансові компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, 

ломбарди [3]. 

Страхування є однією з найбільших сфер надання фінансових послуг на 

фінансовому ринку України. У забезпеченні соціально-економічного розвитку 

сучасної держави важливу роль відіграє страховий ринок, який є вагомою 

складовою у реалізації економічної політики. 

З огляду на публікації вчених та експертів страхового ринку можна 

зробити висновок, що основними завданнями страхового ринку є: покращити 

якість життя, забезпечити соціальний захист; зменшити рівень ризику та втрат; 

підвищити захист інтересів споживачів страхових послуг; сприяти комерційній 

діяльності та підприємництву, стабілізувати економіку; підвищити 

капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність національного 

страхового ринку, забезпечити стабільність розвитку страхового ринку та ін. [1, 

3, 4]. 

Під інституційною структурою страхового ринку слід розуміти соціально-

політичні, організаційно-економічні і правові норми, що є базою для створення, 

просування і споживання страхових послуг на основі контрактів – договорів 

страхування (інституційне середовище), а також сукупність організацій, що 

професійно займаються страховою діяльністю або її регулюванням 

(організаційна структура) [4]. 

Стан страхового ринку України за період його існування можна 

охарактеризувати як слабко розвинутий, якому притаманні пріоритети 

пропозиції над попитом, де попит формують та спонукають страховики, а 

споживачі в багатьох послугах не бачать надійного засобу захисту від 

економічних втрат. 

Страховий ринок за структурою страхових продуктів можна визначити як 

низько диференційований, з перевагою ризикових видів страхування, частка 
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якого у 2017 році склала 16,3%. Серед видів страхування, інших ніж 

страхування життя найбільшу частку становить авто страхування (майже 32%), 

страхування майна (приблизно 12%) та медичне страхування (8,8%) [2, 5]. 

Загальна кількість страхових компаній у 2017 році становила 294, у тому 

числі СК "life" – 33 компанії, СК "non-life" – 271 компанія. Кількість страхових 

компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 2016 роком, 

кількість компаній зменшилася на 16 страхових компаній, порівняно з 2015 

роком зменшилася на 67 страхових компаній. Але тенденції фінансових 

показників страхового ринку у 2017 році позитивні [5]. 

У порівнянні з 2016 роком у 2017 році на 8261,5 млн. грн. (на 23,5%) 

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій. Обсяг валових 

страхових виплат/відшкодування у 2017 році у порівнянні з 2016 роком 

збільшився на 1 697,3 млн. грн. (на 22 %) [5]. 

Збільшення валових страхових премій та страхових виплат пов’язано, 

перш за все, із зростанням цін на страхові послуги та з інфляційними 

процесами. 

До проблем, які стримують розвиток страхового ринку України можна 

віднести [1, 2, 5, 7, 9]: 

 низький рівень страхового менеджменту; 

 слабкій і не достатньо прозорий фінансовий стан значної частини 

страхових компаній, низька платіжна дисципліна; 

 недостатній рівень капіталізації страхових компаній України; 

 висока вартість послуг; 

 низький рівень обслуговування у страхових компаніях; 

 низький рівень життя та ін. 

Зазначені проблеми страхового ринку підтверджують необхідність 

проведення постійного аналізу діяльності страхових компаній на ринку 

страхових послуг та визначають актуальність питань, пов’язаних із побудовою 

імітаційних моделей для дослідження доходів та витрат, фінансової діяльності 

страхової компанії. 

Результати дослідження розвитку страхового ринку як об’єкта 

моделювання, оцінки ризику страхового ринку, показують, що необхідно 

використовувати ймовірнісний підхід. Зокрема при побудові економіко- 

математичних моделей формалізації категорії «ризик» та моделей фінансових 

потоків застосовуються імітаційні моделі. Для аналізу сучасного стану 

страхового ринку у процесі формування стратегічних напрямів розвитку 

страхового ринку в Україні застосовують методи нелінійної оптимізації, теорію 

часових рядів, економетричні методи та ін. На базі нечітко-логічного підходу 

пропонується здійснити кількісну оцінку ризику страхового ринку. Методи 

цілочисельної оптимізації в межах використання бінарних змінних управління 

застосовуються при моделюванні конкурентоспроможності учасників даного 

ринку та формалізації процесу його стабілізації [2, 7, 8]. 
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Аналіз ринку інформаційних технологій показує, що сучасні технології 

імітаційного моделювання є універсальними і гнучкими методами в 

дослідженні складних економічних систем, до яких належить страхова 

компанія. 

Імітаційна модель, побудована за методом системної динаміки може 

досліджувати та аналізувати такі питання [7, 8]: 

 аналізувати головні процеси діяльності страхової компанії; 

 досліджувати динаміку розвитку страхової компанії в умовах 

невизначеності ринку; 

 проводити прогнозування та планування діяльності страхової компанії. 

Фактично імітаційні моделі є тренажерами для розробки та реалізації 

управлінських рішень завдяки ситуаційному, альтернативному підходу до 

вивчення тенденцій розвитку досліджуваного об’єкту. 

Головні процесами (блоками) імітаційної моделі можуть бути: «Поточна 

страхова діяльність», «Страхові резерви», «Страхові виплати», «Фінансові 

показники»  взаємодіють між собою [7, 8]. 

Вибір саме такого складу блоків (процесів) відповідає основній меті 

роботи страхової компанії, що займається ризиковими видами страхування – 

виконання страхових зобов’язань перед клієнтами та забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії. При побудові імітаційної моделі врахована 

специфіка роботи страховика, яка об'єктивно обумовлена [7, 8]: 

по-перше, самим характером страхової діяльності: обліком страхових 

платежів та страхових виплат, формування доходів та витрат, прибутку, 

страхових резервів та ін.; 

по-друге, участю страховика в декількох видах діяльності (страховій, 

фінансовій, інвестиційній), кожен з яких веде, з одного боку, до формування 

ресурсів компанії, з іншого боку  до виникнення її зобов'язань; 

по-третє, проведенням аналізу фінансової стійкості із використанням 

групи показників. 

Специфіка діяльності страхової компанії потребує визначення групи 

основних показників для аналізу фінансового стану. Кількість досліджуваних 

чинників може бути різною. Серед головних показників можна визначити 

наступні: темпи зростання страхових платежів, доходи та витрати страхової 

компанії, чистий прибуток, доходи та витрати страхових фондів, рентабельність 

страхової послуги та рентабельність продаж, власний капітал, додатковий та 

резервний капітал, нерозподілений прибуток, платоспроможність, показники 

ділової активності, коефіцієнт фінансової стійкості страхових операцій та 

страхового фонду, головні показники тестів раннього попередження та ін. [1, 2, 

7, 8, 9]. 

Імітаційна модель дає можливість своєчасно і оперативне досліджувати  

та прогнозувати фінансовий стан страхової організації, відстежувати джерела 

здійснення страхових виплат, визначати фінансовий потенціал страхової 

організації у перспективі та конкурентні позиції. 
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Конкурентна позиція пов’язана із показником конкурентоспроможності 

компанії, який оцінюється за системою таких параметрів: рівень рентабельності 

компанії (відношення чистого прибутку від операційної діяльності до 

зароблених страхових премій (експертами встановлено таку градацію 

параметру: до 10% - низький рівень, 11-15% - середній, більше 15% - високий); 

рівень спеціалізації компанії (за структурою страхового портфелю); витрати; 

відмінні властивості страхових послуг; рівень стійкості компанії, її імідж. 

Оцінка конкурентної (ринкової) позиції страхової компанії здійснюється 

за параметрами якісними та кількісними, що дозволяє врахувати сутність 

конкуренції на страховому ринку, специфіку страхової послуги та характер 

формування й управління грошовими коштами компанії. 
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АНАЛІЗ РОЗВИКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 
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У сучасних умовах формування ринкових відносин виникла потреба у 

формуванні та активному розвитку ринку логістики в Україні. Сьогодні 

транспорт виступає основою взаємодії і функціонування усіх галузей 

господарського комплексу України. Виробничі підприємства є основними 

споживачами транспортних послуг, але якщо вони не здатні забезпечити 

необхідні обсяги перевезень, це знижує рівень прибутковості підприємств [1]. 

Актуальність дослідження проблеми полягає в тому, що в Україні 

економічні перетворення докорінно змінили становище не тількі виробничих 

підприємств, але й транспортних, які забезпечують функціонування всіх 

галузей економіки. У зв'язку зі спадом виробництва значно скоротилися товарні 

потоки і, як наслідок, ринок перевізних послуг. 

Слід зазначити, що проблемам логістики останнім часом приділялась 

велика увага. Відбиток питаннь руху матеріальних ресурсів, готової продукції, 

а також інформаційного супроводження цих процесів отримали у роботах таких 

авторів як А.М. Сумец, Д.Д. Костоглазов, М.П. Гордон, Л.Б. Міротін та інших 

[2]. Проведений в дослідженні аналіз роботи українських транспортних 

підприємств дозволил сформулювати основні проблеми, які притаманні 

транспортної логістиці: 

- недостатня якість транспортного обслуговування; 

- труднощі в організації взаємодії декількох видів транспорту; 

- не повне завантаження транспорту; 

- знос транспорту; 

- недосконалість системи страхування вантажу [4]. 

Розглянемо результати аналізу ринку транспортної логістики України, 

який провела компанія Pro-Consulting. В огляді представлені основні тенденції 

останніх років, дані за обсягами вантажоперевезень (в тому числі, за видами 

транспорту), розрахований грошовий обсяг ринку логістики, представлено опис 

логістичних операторів та споживачів їх послуг, а також прогнозні тенденції 

подальшого розвитку логістичних послуг [3]. На рис. 1. показана динаміка 

обсягу вантажоперевезень в Україні в 2015 - 2018 рр. 

Більше 80% вантажоперевезень в Україні забезпечуються залізничним та 

автомобільним транспортом. Якщо порівняти їх частки в 2016 та 2017 років 

роках (див. рис. 2), то можна помітити, що по залізниці переправляють все ще 

більш половини всіх вантажів, але її частка впала за рік на 1,7 процентних 

пункту, а частка автомобільного транспорту зросла на 0,9 п. п.[5]. 
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Рис. 1. – Динаміка обсягу вантажоперевезень в Україні в 2015 - 1 кв. 2018 рр. в 

натуральному вираженні, млрд. т / км 

 

Сьогодні ринок логістики України стає більш цивілізованим, відкритим і 

професійним. Логістичні компанії зацікавлені в розвитку свого бізнесу, тому 

впровадження інноваційних рішень та ІТ продуктів це сучасні методи 

оптимізації транспортної логістики. Необхідно стабілізувати питання 

транспортних зв’язків між постачальниками, виробниками та покупцями. 

 

2016 

Трубопровідн 
Водний; 1,1 Авіаційний ;0,0 и 
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18,1 Залізничний; 

53,4 

Автомобільний; 

27,6 

Рис. 2. – Динаміка структури вантажних перевезень України за видами в 2016- 

2017 рр., млн. т. 

Транспортним компаніям та виробникам необхідно не тільки розвивати 

свої конкурентні переваги, але і кооперуватися в галузеві  асоціації, 

об'єднання, ком'юніті. Це етап активного об’єднання для отримання 

синергетичного ефекту для кожного учасника ринку [7]. 
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Основні завдання, які ставляться транспортним організаціям, 

передбачають скорочення термінів доставки, зниження вартості перевезень, 

поліпшення їх якості, гармонійне поєднання на ринку транспортних послуг 

усіх видів сучасного транспорту. 

Таким чином, можна зробити вмсновок, що роль логістики в 

українському бізнесі зростає. Очікується новий виток розвитку на ринку 

логістики, який базується на сучасних математичних та інформаційних 

методах. Прагнучі оптимізувати відповідні витрати та прибутки, підвищити 

економічний рівень підприємств, отримати стратегічну перевагу над 

конкурентами, управлінці все частіше вдаються до підвищення ефективності 

логістики по всьому ланцюгу поставок. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇИ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В IT-КОМПАНІЇ 

 
І.Ю. Івченко, к.е.н., доцент 

О.О. Олефірова, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 
Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальність роботи обумовлена 

зростанням на ринку IT-компаній - підприємств, які виконують такі функції, як: 

забезпечення інформаційними технологіями, підвищення ефективності 

діяльності компаній за допомогою оптимізації інформаційних потоків, 

реалізації IT проектів. Комплексні зусилля підприємства спрямовані на 

одержання стабільного прибутку на підставі задоволення потреб споживачів. 

Використання традиційних методів оптимізації не дають повної оцінки стану 

підприємства. Тому завдяки впровадженню моделі теорії ігор підприємство 

зможе вирішувати складні завдання та прийняти оптимальні управлінські 

рішення, які вплинуть на його прибутковість, а також зможе прогнозувати дії 

конкурентів, що є перевагою і збільшує його конкурентоспроможність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія ігор бере свій початок з 

неокласичної економіки. Хоча теорія ігор спочатку і розглядала економічні 

моделі, аж до 1950-х вона залишалася формальною теорією в рамках 

математики. Значний внесок у становлення і розвиток теорії ігор за 

визначенням взаємовідносин між учасниками ринку в конкурентній боротьбі в 

різні роки зробили О. Курно, Дж. Бертран, Ф. Еджуорт, Г. Хотеллінга, Е. 

Чемберлен, Г. фон Штакельберг, Дж. Фон Нейман і О. Моргенштейн і інші 

вчені. У 1960-1970 рр. інтерес до теорії ігор згасає, незважаючи на значні 

математичні результати, отримані на той час. З середини 1980-х рр. 

починається активне практичне використання теорії ігор, особливо в економіці  

і менеджменті. За останні 20 - 30 років значення теорії ігор і інтерес до неї 

значно зростає, деякі напрямки сучасної економічної теорії неможливо 

викласти без застосування теорії ігор. Великим внеском у застосування теорії 

ігор стала робота Томаса Шеллінга, лауреата премії з економіки пам'яті 

Альфреда Нобеля 2005 року, «Стратегія конфлікту». Т. Шеллінг розглядає різні 

«стратегії» поведінки учасників конфлікту. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок в області 

теорії ігор, використання математичного апарату теорії ігор в управлінських 

рішеннях залишаються без належної уваги, що обумовлює актуальність 

дослідження. 

Мета роботи – дослідження методів підтримки прийняття управлінських 

рішень в IT-компанії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Статистичні ігри, зокрема ігри 
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з природою як модель прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику, є 

ключовими в теорії ігор і безпосередньо пов'язані з вирішенням управлінських 

завдань. 

Під грою з «природою» розуміється модель конфліктної ситуації, де в 

якості однієї з конфліктуючих сторін виступає якась об'єктивна реальність, яка 

називається «природою», дії якої може впливати на вибір іншого гравця, який 

приймає рішення. 

Ця математична модель допомагає вирішувати завдання ІТ-компанії 

пов'язані зі встановленням цін, розмірів випуску продукту, визначенням витрат 

на рекламу та на просування товарів на ринок, коливанням попиту на товар або 

коливанням курсу валюти. 

Гра з природою представляється у вигляді платіжної матриці, елементи 

якої - виграші гравця А, але не є програшами природи П. 

Кожен елемент платіжної матриці aij – виграш гравця А при стратегії Ai та 

стані природи Пj. 

 

Виграші гравця А 
 

 
 

Природа (П) 

 

Розрізняють два математичних методи в іграх з природою: 

1. Метод прийняття рішень в умовах невизначеності. Суть його 

полягає в тому, що при частковій або повній відсутності інформації про стан 

«природи» гравцеві потрібно визначити найкраще рішення, яке принесе йому 

найбільший виграш. Тобто, наприклад, дві ІТ-компанії розробили нове ПО і 

першому гравцю потрібно зробити вибір, коли його випустити: до конкурента, 

разом з ним або після. Для прийняття рішення існує декілька критеріїв: 

 критерій Вальда. Критерій направляє особу, яка приймає рішення, на 

занадто обережну лінію поведінки, тому його використовують тоді, коли 

необхідно забезпечити успіх при будь-яких ймовірних умовах. 
W  max i min j aij 

Критерій Вальда призначений для вибору варіанту з найбільшим 

показником ефективності з мінімально можливих показників для кожного з цих 

варіантів. Цей критерій забезпечує максимізацію мінімального виграшу, який 

може бути отриманий при реалізації кожного з варіантів стратегій. 

 критерій Севіджа. 

S  min i max j rij (1) 

 
Використання критерію Севіджа дозволяє будь-що уникнути ризику при 

виборі стратегії, а значить, уникнути програшу (втрат). 
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 критерій оптимізму. Критерій оптимізму використовується, коли 

гравець виявляється в безвихідному становищі, коли будь-який його крок рівно 

можливо може виявитися як абсолютним виграшом, так і повним провалом. 

Цей критерій передбачає, що розвиток ситуації буде сприятливим для особи, 

яка приймає рішення. Внаслідок цього, оптимальним вибором буде варіант з 

найбільшим значенням показника ефективності в матриці прибутковості. 

Якщо дана матриця виграшів, то критерій оптимізму матиме вигляд: 

Но  maxi min j aij , 

Ho   maxi i , 

i  max j aij 

 

(2) 

 критерій Гурвіца (зважує песимістичний і оптимістичний підходи до 

аналізу невизначеній ситуації). Призначений для вибору деякого середнього 

елемента матриці прибутковості, що відрізняється від крайніх станів - від 

мінімального і максимального елементів: 
H  max i   max j aij  1    min j aij , (3) 

 
е λ – коефіцієнт оптимізму, 0 ≤ λ ≤ 1. 

Критерій Гурвіца дозволяє уникнути невиправданого оптимізму і 

крайнього песимізму щодо очікуваної прибутковості - і вибрати найбільш 

ймовірний варіант стратегії, що забезпечує найкращу ефективність. 

2. Метод прийняття рішень в умовах ризику. У цьому випадку, коли 

відомі ймовірності реалізації усіх можливих варіантів, визначають варіант дій, 

пов'язаний з найкращими можливими результатами. 

Для знаходження оптимальної стратегії в невідомих умовах з відомими 

можливостями можна користуватися критерієм Байеса-Лапласа: 
n 

r  min  min rij q j 
 i     ri 

i 
j 1 

(4) 

 

Якщо у гравця немає інформації про ймовірності q j 

ймовірності вважають рівними один одному: 

станів природи, то 

q1  q2  ...  qn  1/ n (5) 
 

Висновки даного дослідження. У даній роботі вирішувалося завдання 

проведення аналізу існуючих економіко-математичних методів і моделей для 

оптимізації прийняття управлінських рішень в IT-компанії на основі теорії ігор. 

На підставі цієї інформації можна зробити такі висновки: 

Існує ряд методів, які застосовуються в роботі. Вони допомагають 

визначити найкращу стратегію різних економічних ситуацій. 

Розглянувши декілька математичних методів, можна зробити висновок, 

що основне завдання полягає в тому, щоб знайти оптимальні (або хоча б 

раціональні) стратегії, найкращим чином приводять систему до мети при
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заданих зовнішніх умовах. Якщо рішення приймається в умовах невизначеності, 

то найкраще використовувати кілька критеріїв. У тому випадку, якщо 

рекомендації збігаються, можна з упевненістю вибирати найкраще рішення. 
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Обґрунтування актуальності проблеми. Особливість логістичних систем 

як об'єктів вивчення полягає в тому, що експерименти по з'ясуванню специфіки 

їх зведення і становлення потрібно проводити не з самими об'єктами 

управління в логістичних системах, а над їх видами, моделями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. Для 

моделювання різних за своєю природою аспектів діяльності підприємств існує 

добре розвинений і різноманітний економіко-математичний інструментарій. В 

економіко-математичному моделюванні логістичних завдань виділяють 

аналітичне та імітаційне моделювання. Можливість багаторазового 

використання показників моделі, великий потенціал узагальнення і пошук 

оптимальних рішень складають основні переваги аналітичного моделювання. 

На математичні моделі великий вплив створює те, що підприємства 

розрізняються за видами діяльності та умовами функціонування, це накладає 

відбиток і на моделювання логістичних процесів. 

Формулювання мети роботи. Мета цього дослідження полягає в пошуку 

однакового уявлення якісно різнорідних процесів функціонування 

підприємства, яке б дозволило об'єднати їх в рамках єдиної логістичної моделі 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

результатів. 

Моделювання як спосіб вивчення в науці ґрунтується на одноманітності 

систем або дій. Модель зобов'язана відображати сутність досліджуваних 

логістичних операцій, беручи до уваги всі її головні сторони і зв'язки [1]. 

Класифікація математичних моделей у логістиці відображена на рис.1. 

Ізоморфні моделі точно і в повному обсязі відтворюють досліджуваний 

об’єкт, процес або явище; гомоморфні моделі, в свою чергу, базуються на 

неповній або частковій подібності моделей досліджуваному об‘єкту. 

Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні, динамічні та 

функціональні характеристики досліджуваного об‘єкта або явища. Абстрактні 

моделі створюються в процесі абстрактного моделювання. Більшість моделей в 

логістиці будується в зв‘язку з проведенням математичного моделювання. 

Математичне моделювання – це процес встановлення відповідності 

даному реальному об‘єктові деякого математичного об‘єкта, який називається 

математичною моделлю. 
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Рис.1 – Класифікація моделей логістичної діяльності 

 

В логістиці застосовуються такі математичні моделі: 

– моделі макрологістики і моделі мікрологістики; 

– динамічні, статичні, і кінематичні моделі; 

– багатоетапні та одно етапні логістичні моделі; 

– детерміновані і стохастичні моделі; 

– моделі розподілу ресурсів; 

– моделі упорядкування; 

– моделі управління запасами; 

– моделі масового обслуговування та ін. 

Для математичних моделей логістичних систем та/або їх окремих 

елементів характерна наявність великої кількості прямих і зворотних зв’язків, а 

також існування певного часового лагу (запізнювання на всіх етапах 

логістичної системи) в процесах логістичного управління рухом різноманітних 

потоків. 

Аналітичне та імітаційне математичне моделювання широко 

застосовуються в логістиці.. 

Аналітичне моделювання – один з математичних прийомів дослідження 

логістичних систем, який дозволяє отримувати точні рішення. 

У базі розгляду об'єктів як систем лежить системний підхід. Це означає, 

що будь-яка система вважається цілою в тому числі і тоді, коли вона вироблена 

з окремих підсистем. В системному підході досліджуваний об'єкт 

представлений як комплекс взаємопов'язаних елементів, з'єднаних єдиною 

ціллю. Це дозволяє розкрити внутрішні і зовнішні зв'язки елементів в системі. 

Основу системного підходу до логістичного моделювання складають такі 

принципи: 

1. поетапне створення системи; 
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2.  узгодження інформаційних, ресурсних та інших даних логістичних 

систем; 

3. відсутність конфліктів між цілями окремих підсистем і всієї системи. 

Роль кібернетичного регулювання полягає в тому, власне, що завдяки 

зворотному зв'язку формується ймовірність ефективного управління в умовах 

функціонування об'єкта управління, в тому числі якщо дії, що викликали цей 

вплив не можуть бути виміряні, або ж коли їх вплив заздалегідь невідомий . Це 

пояснюється принципом вироблення керуючого впливу по відхиленню 

фактичного значення керованої величини від її відповідного (еталонного, 

даного, розрахункового) сенсу на підставі відхилення [3]. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. 

Кожна логістична система характеризується вхідним і вихідним 

потоками, наявністю конкретного регулятора, а ще особистою пропускною 

спроможністю, яка залежить від параметрів та стану даної системи. В рамках 

дослідження сформульовані підходи, які дозволяють пов'язати воєдино процеси 

виробництва продукції, матеріально-технічного постачання і збуту для 

розробки логістичної моделі підприємства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И 

МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ 

 

И.Ю. Ивченкo, к.э.н., доцент 

А.Н. Минаев, магистр 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Обоснование актуальности проблемы. В связи с бурным развитием 

информационных систем и сетей, возросла роль информационных технологий 

во всех сферах жизни – социальной, экономической, финансовой и т.д. 

Информация представляется пользователю ввиду совокупности WEB- 

приложений. WEB-приложения относятся к классу систем "клиент-сервер". В 

качестве клиентского программного обеспечения используется веб-браузер, а 

обслуживающим сервером являются веб-серверы. 

Анализ последних исследований и публикаций. С каждым годом роль 

информационных технологий, сети Интернет и информатизации 

увеличиваются. И, соответственно, появляются все более новые технологии, 

растут требования к веб-дизайнерам и веб-разработчикам при оформлении 

интерфейсов программных продуктов. Одним из эффективных методов 

описания функционирования сложных социально-экономических объектов и 

процессов в виде математических моделей является экономико-математическое 

моделирование. В современной литературе существует ряд математических 

моделей, применяемых при разработке веб-приложений. К ним можно отнести 

метод деления отрезка пополам; метод золотого сечения; другие методы. 

Цель работы – провести анализ существующих экономико- 

математических методов и моделей для разработки дизайна и разработки WEB- 

приложения. 

Изложение основного материала исследования. Метод «Золотое сечение» 

(или «Золотой прямоугольник») в современной литературе известен как 

«божественная пропорция». Он представляет собой иррациональную 

математическую константу со значением примерно 1,618033987. «Золотое 

сечение» это деление непрерывной величины на две части в таком отношении, 

при котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей 

величине. (см. рис. 1): 
 
 

 
Рис. 1. Графическое представление “золотого сечения” 
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Математически «Золотое сечение» выражается формулой (1). 

 

, (1) 

 
Метод «Золотое сечение» сыграл значительную роль во многих 

современных проектах. Создание различных объектов – от логотипа до дизайна 

страницы это изображение разного рода кругов и линий, геометрических 

рисунков, которые должны иметь положительное воздействие на пользователя. 

Построить золотой прямоугольник достаточно просто - он выглядит как 

квадрат с «золотыми» пропорциями. (см. рис. 2): 
 
 

Рис. 2. Графическое представление “золотого прямоугольника” 

 

Метод «Золотого сечения» помогает расположить правильно контент 

сайта, потому что каждый блок должен выполнять определенную роль для 

лучшего восприятия информации пользователем. Этот метод используют для 

построения фотогалерей, презентационных сайтов и каталогов продукции. 

Также его нашел применение и для организации бокового меню, а так же для 

показа рекламы. 

Нельзя не упомянуть и применение чисел Фибоначчи (Дизайн 

Фибоначчи) для разработки веб-приложений. Основной идеей метода 

Фибоначчи является решение проблем с размерами, содержанием в основных 

блоках и сайдбарах сайта. Например по определению, два первых числа 

Фибоначчи равны 0 и 1, и каждое последующее число равно сумме двух 

предыдущих. Некоторые источники опускают 0, и начинают 

последовательность с двух единиц. Итак, два первых числа Фибоначчи равны 0 

и 1, и каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Чем больше 

числа в последовательности Фибоначчи, тем ближе они связаны друг с другом 

в соответствии с «золотым сечением». Последовательность Фибоначчи 

выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. 

Часто модель Фибоначчи используют при решении вопросов о размерах и 

содержании основной и боковой областях. И модель Фибоначчи и Золотое 

сечение равнозначны в данном аспекте. Модель Фибоначчи очень хорошо 

подходит для разработки дизайна блогов и журнальных макетов. 
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Стоит так же отметить модель «Пять элементов». В основе этого метода 

менеджмента лежит пять основных элементов или «5s»: Seiri — аккуратность, 

Seiton — порядок, Seiso — чистота, Seiketsu — стандартизирование, Shitsuke — 

дисциплина. Эта модель является оптимальной для отображения информации о 

продукте или для показа профилей. Так же модель «Пять элементов» 

применяют, чтобы украсить шаблон JavaScript анимацией, используя красивое 

преобразование цвета, изменяя размер и тд. 

Выводы данного исследования. В данной работе решалась задача 

проведения анализа существующих математических методов и моделей для 

разработки дизайна и построения WEB-приложений. На основание 

проведенного исследования можно сделать вывод, что ряд методов 

действительно применяются в работе при создании веб-приложений. Они 

помогают правильно разместить контент сайта так, чтобы он стал более 

привлекательным чтобы он мог привлечь пользователя сделать акцент на 

основных вещах компании сделать его динамичным и красочным, простым в 

использовании. 
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ИТ-АУТСОРСИНГ — СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Л.В. Коптельцева, к.э.н., доцент 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Одной из современных и успешных моделей организации бизнеса, 

позволяющей добиться реальных конкурентных преимуществ, является 

аутсорсинг. В информационной экономике аутсорсинг широко используется в 

области информационных технологий. 

Концепция аутсорсинга как принципа новой стратегии управления была 

создана в 1963 году компанией «Electronic Date System» (EDS), 

специализирующейся и поныне на ИТ-аутсорсинге. 

Аутсорсинг – это обусловленное договором использование материальных 

средств, имущества и знаний третьего лица с гарантированным уровнем их 

качества, гибкости и ценности стоимостных критериев и оценок для 

предоставления услуг, ранее оказываемых внутренними силами компании, с 

возможным переходом существующего персонала к поставщику услуг и 

трансформация или обновление процессов и технологий, поддерживающих 

бизнес. 

В 80-е годы прошлого столетия аутсорсинг начал распространяться в 

качестве эффективного способа снижения издержек и увеличения доходности. 

В 90-е годы стало понятным, что аутсорсинг – это не только способ 

повышения доходности компании, но и инструмент, позволяющий проводить 

оптимизацию структуры и деятельности компании за счет сосредоточения на 

основном направлении деятельности компании и ее ресурсов. 

В информационной экономике аутсорсинг широко используется в 

области информационных технологий. 

В настоящее время рынок аутсорсинга в области информационных 

технологий продолжает расширяться и развивается высокими темпами, то есть 

имеется значительный и зрелый рынок аутсорсинга, предлагающий широкий 

диапазон услуг, удовлетворяющих различные нужды. ИТ-аутсорсинг лучше 

всего расценивать как инструмент долгосрочного стратегического 

менеджмента. 

Объектом научных исследований аутсорсинг стал в 80-90 годы прошлого 

века. 

Первые научные публикации о некоторых аспектах теоретических 

положений и проблемах использования аутсорсинга на практике появились в 

середине 80-х годов. Аутсорсингу посвящены исследования таких зарубежных 

ученых, как Р. Аалдерс, Б. А. Анакин, Д. М. Михайлов, С. О. Каледжян, С. 

Клеменс, Петер Готтшальк, Ханс Солли-Сетер, Хейвуд Дж. Б., Хлебникова Д., 

Аникин Б.А. и других. 



Науково-практична інтернет-конференція 

  «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку»  

76 

 

    
   

 

Среди украинских исследователей по данной тематике следует отметить 

таких как: И. Е. Матвий, Л.В. Ноздрина, Ю.О. Герасимчук, Б.З. Цибуляка, О.Н. 

Тридид, И.В. Поповченко и других, которые уделяет много внимания как 

дискуссионным вопросам, так и вопросам анализа дальнейшего развития ИТ- 

аутсорсинга в Украине и за рубежом. 

Например, в одной из своих научных публикаций Л. В. Ноздрина 

проводит сравнительный анализ ИТ-проектов в Украине с аналогичными 

проектами в зарубежных странах, делает выводы и дает конкретные 

предложения с учетом специфики развития украинской экономики. Нельзя не 

заметить исследования, изложенные Б. З. Цибуляком относительно 

возможностей, перспектив и проблем использования аутсорсинга для защиты 

информационных систем. Научная работа И. Е. Матвия раскрывает 

особенности развития ИТ-аутсорсинга в Украине. 

Однако содержание большинства научно-исследовательских работ, 

статей, учебников, носит скорее всего информационный и прикладной 

характер,    накопленный    опыт     остается     недостаточно     осмысленным,   

а современные реалии таковы, что, мир постоянно меняется и мир аутсорсинга 

тоже меняется, и это требует нового нестандартного подхода к исследованию 

влияния ИТ-аутсорсинга на разные формы организации и функционирования 

компании. 

Следует учитывать, что аутсорсинг стал важнейшим инструментом 

развития во всех сферах экономики и во многом определяет развитие 

разделения труда в развитых странах, отметим, что прогресс человечества 

состоялся в значительной степени благодаря разделению труда - это во-первых, 

а во-вторых, процессы глобализации выводят аутсорсинг за рамки 

национальных границ и в новой международной информационной экономике 

сфера обслуживания получает объективно широчайшие возможности для 

развития многообразия услуг с далеко идущими последствиями. 

Возрастающее значение ИТ-аутсорсинга как формы организации бизнеса 

в условиях информационного общества предопределило выбор темы 

исследования, которое предполагает оценку теоретических аспектов ИТ- 

аутсорсинга, изучение опыта работы успешных и неуспешных компаний за 

рубежом и в Украине. 

Актуальность такого исследования подтверждается взрывным 

характером распространения ИТ-аутсорсинга в связи с переходом к 

информационной экономике ведущих стран мира и необходимостью изучения 

влияния данного процесса на развитие национальной экономики. 

Целью данного исследования является факторное обоснование механизма 

принятия управленческих решений для успешного, взаимовыгодного 

аутсорсинга. 

Анализ тенденций развития аутсорсинга показал, что данная стратегия 

внедряется и широко используется компаниями различных секторов 

экономики. Количество успешных соглашений аутсорсинга стремительно 
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растет. Но, в то же время, эта стратегия может привести и к весьма негативным 

последствиям. 

К сожалению, опыт, накопленный многими зарубежными компаниями по 

всему миру, показывает, что почти треть соглашений об аутсорсинге не 

приносит планируемых выгод и не создает желаемой ценности для 

собственников. 

Следует отметить, что аутсорсинг сам по себе как инструмент ни хорош, 

ни плох, важно то, как он используется, как оказывает влияние на организации 

и людей в них работающих. 

Если совет директоров принимает решение передать на сторону бизнес- 

функцию или бизнес-процесс, а затем отказывается от ответственности за 

коммуникацию, реализацию и управление процессом изменений, то влияние 

аутсорсинга будет катастрофическим. Но тщательно спланированный, 

согласованный аутсорсинг с открытой коммуникацией, основанный на твердом 

намерении высшего руководства довести дело до конца и нести полную 

ответственность за последствия, может радикально изменить результаты 

деятельности компании, повысить ее акционерную стоимость, усилить 

конкурентное преимущество и существенно увеличить благосостояние 

служащих. 

В каких условиях исполнительный директор компании может 

эффективно использовать аутсорсинг как инструмент? 

Во-первых, он должен четко понимать, что из себя представляет 

аутсорсинг и что можно сделать с его помощью. 

Во-вторых, он должен знать, как мотивировать и управлять отношениями 

с партнерами по аутсорсингу с тем, чтобы защитить интересы собственной 

компании и получить максимальные выгоды от инвестиций, опыта и инноваций 

партнера. 

В-третьих, и этот пункт имеет особое значение, исполнительный 

директор компании, намеривающийся прибегнуть к аутсорсингу, должен 

понимать пределы его эффективного использования. На первый взгляд, 

аутсорсинг может показаться отличным средством для точечного решения 

определенных проблем, в действительности же меры, которые не позволяют 

решить проблемы компании в комплексе, не имеют смысла. 

Исходя из вышеизложенного, управленческий персонал должен иметь 

модель, которая позволяла бы определять на сколько эффективен аутсорсинг 

при решении данной проблемы, а именно четкое выявление преимуществ и 

недостатков, угроз и возможностей, количественное определение влияния 

факторов и критериев эффективности выбранной стратегии. 

Для достижение поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: были собраны, отсортированы и изучены аналитические материалы 

информационных агентств, экспертные оценки и расчеты,  различные 

источники информации, специальная литература о роли, месте, масштабах, 
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особенностях, темпах развития, удачах и недостатках ИТ- аутсорсинга в 

национальной и мировой экономике как формы организации бизнеса. 

На основании анализа этих материалов были сделаны такие 

предварительные выводы. 

Аутсорсинг – новейшая форма проявления разделения труда и 

кооперации; в условиях развития информационной экономики и сетевых форм 

организации ибо он представляется формой организации существования 

сетевого бизнеса: значение и масштабы ИТ-аутсорсинга будут расти; в мировом 

масштабе аутсорсинг проявляется как один из эффектов глобализации 

экономических связей, будучи способом их организации; аутсорсинг позволяет 

усилить специализацию всех компаний. 

Причинами неразвитости рынка ИТ-аутсорсинга в Украине могут быть – 

не заинтересованность бизнеса; низкий уровень зрелости внутренних ИТ- 

процессов заказчиков, недостаточный для того, чтобы их можно было передать 

на аутсорсинг и отсутствие поставщиков, способных обеспечить эффективное 

ИТ-обслуживание бизнеса по аутсорсинговой схеме при устойчивом качестве и 

за разумную цену. 
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Для ефективного здійснення господарської діяльності торговельним 

підприємствам необхідно реагувати на зміни чинників зовнішнього 

середовища, оцінювати позитивні й негативні тенденції зміни 

макроекономічних показників та можливості впливу цих змін на діяльність 

підприємства. 

Частка торгівлі у формуванні ВВП України у 2016 р. склала 16,5% і має 

тенденцію до збільшення. Торгівля по обсягу інвестицій посідає третє місце 

після промисловості та фінансової діяльності. 

У 2016-2017 рр. прямі іноземні інвестиції у торгівлю склали понад 17% обсягу 

усіх іноземних інвестицій в економіку [1, 6]. 

Основними проблеми, що виникають в процесі здійснення торговельної 

діяльності є: купівельна неспроможність населення, різкі зміни попиту на певні 

категорії товарів; скорочення асортименту вітчизняних товарів на прилавках 

магазинів; необґрунтоване завищення цін; збільшення тіньового сектора на 

ринку роздрібної торгівлі; зростання концентрації торговельних підприємств та 

конкуренції між ними та ін. [5]. 

За результатами проведеного аналізу макроекономічних показників 

розвитку торговельних підприємств в Україні виявлено, що динаміка оптового 

товарообороту починаючи з 2014 року має тенденцію до покращення, тоді як 

динаміка роздрібного товарообороту скорочується. Негативна динаміка 

роздрібного товарообороту пояснюється скороченням наявності об’єктів 

роздрібної торгівлі з 96,4 тис. од. у 2002 році до 49,6 тис. од. у 2016 році [1, 3]. 

Позитивним, у розвитку торгівлі є те, що Євросоюз з 2016 року збільшив 

інвестиції в торгівлю з Україною в рамках зони вільної торгівлі. Частка ЄС у 

загальній торгівлі складає приблизно 42%. Двостороння торгівля істотно 

збільшилася. Експорт ЄС в Україну виріс на 22%, а імпорт з України – на 27%. 

Після економічної кризи 2014-2015 років це значною мірою сприяло  

стабілізації ситуації в країні. Рівень торгових преференцій для України щодо 

імпорту в ЄС становив 87% у 2017 році. При цьому імпорт с/г продукції з 

України виріс в три рази. У 2015-2016 роках експорт послуг з ЄС до України 

збільшився на 9%, тоді як імпорт скоротився на 2% [1, 2, 6]. 

За підсумками 2018 року в Україні відзначено зростання роздрібної 

торгівлі на 5,5% в порівнянні з показниками попереднього року. За даними 

Державної служби статистики оборот роздрібної торгівлі у вересні 2018 року 
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знизився на 5%, в порівнянні з серпнем того ж року. У той же час в порівнянні з 

вереснем 2017 року - зріс на 6,9%. Найбільше зростання торгівлі спостерігався 

в Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській та Закарпатській 

(на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях [1, 3, 6]. 

Для підтримки конкурентоспроможності підприємств торгівлі необхідно 

дослідження процесів діяльності торговельного підприємства та контроль таких 

показників [4]: 

 рівень запасу товарів на складі, для замовлення товару, якщо їхня 

кількість менше певного рівня; 

 виручки від реалізації за будь-який обраний проміжок часу. Це 

допоможе полегшити процеси ведення звітності та може бути 

використаним для аналізу фінансової діяльності підприємства з метою 

прогнозування продажу у майбутні періоди; 

 прибутку, чистого прибутку, нерозподіленого прибутку з метою 

створення резервного фонду для майбутніх закупівель та виробництва 

власних торгових брендів; 

 кількості професійно підготовлених кадрів, з метою ефективного 

обслуговування клієнтів мережі. 

У діяльності торговельного підприємства виділено такі основні процеси: 

організаційно-управлінські; фінансово-аналітичні; торговельні (пов’язані із 

закупівлею, постачанням, зберіганням і продажем товарів). 

Для аналізу процесів діяльності торгівельного підприємства використано 

засоби імітаційного моделювання. Імітаційну модель побудовано у системі 

ithink [7]. 

У результаті аналізу діяльності торговельного підприємства було 

виділено три основні процеси (блоки): «Реалізація товару», «Операційна та 

фінансова діяльність», «Працівники». 

У рамках блоку «Реалізація товару» оцінюється та прогнозується виручка 

від реалізації за будь-який місяць досліджуваного періоду, підсумовуються 

витрати на виготовлення, придбання та транспортування продукції до магазину. 

Розраховується дохід від реалізації (валовий прибуток) та показники 

ефективності роботи торговельного підприємства. 

Для оцінки ефективності роботи торговельної мережі розраховуються 

показники [4]: середня виручка на одного працівника (тис. грн./особу); оцінка 

ефективності 1 кв. м торговельної площі (тис. грн./1 кв. м); показники 

рентабельності. 

Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект 

діяльності компанії  реалізацію основної продукції, а також оцінює частку 

собівартості в продажах. Середній рівень рентабельності продажів у різних 

галузях різний. Не існує єдиного стандарту на даний показник. Причиною 

зниження цього коефіцієнта може бути ріст витрат на виробництво і реалізацію 

продукції. 
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У секторі «Операційна та фінансова діяльність» імітуються процеси, 

пов’язані з операційною та фінансовою звітністю торговельного підприємства. 

Обчислюються такі показники: прибуток від операційної діяльності, прибуток 

до оподаткування, чистий прибуток, нерозподілений прибуток, рентабельність 

продажу. Здійснюється розподіл грошових потоків (нерозподіленого прибутку) 

на виробництво, придбання товару та виплат власникам. В рамках блоку 

можливо провести оцінку сукупних доходів та сукупних витрат (витрати на 

оплату праці, інші витрати (витрати на збут, адміністративні витрати, клініг, 

комунальні платежі, маркетинг та ін.), суми податків у Державний Бюджет 

України, виплати дивідендів власникам). 

Основними грошовими потоками торговельного підприємства є: 

 відшкодування витрат на виробництво, реалізацію продукції та за 

отримані послуги; 

 виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими 

підприємствами; 

 формування фондів (резервних фондів), грошових коштів; 

 здійснення фінансових та інвестиційних операцій. 

Важливою статтею доходів торговельного підприємства є витрати на 

маркетинг та рекламу. Просування продукції на ринок відбувається за 

допомогою рекламування товарів в різних засобах масової інформації: 

телеканалах, по радіо, на щитах та застосовує рекламу на транспорті, приймає 

участь в галузевих виставках і професійних форумах, здійснює розроблення 

коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, 

орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів 

щодо продукції, що виробляється підприємством. На базі імітаційної моделі 

можливо аналізувати та оцінювати ефективність цих витрат. 

У блоці «Працівники» моделюється процеси навчання персоналу з 

урахуванням випробувального строку. У процесі моделювання враховується 

затримка на навчання нових працівників. Розраховується необхідна кількість 

новачків і продавців та касирів в залежності від кількості звільнених з метою 

забезпечення безперервної роботи торговельного підприємства. Кількість 

працівників на кожному рівні буде використовуватись для розрахунку фонду 

заробітної плати. 

Розроблена імітаційна модель дозволяє: 

 прогнозувати виручку від реалізації продукції на визначений період; 

 розраховувати собівартість продукції; 

 прогнозувати валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, 

чистий прибуток, нерозподілений прибуток; 

 моделювати сукупні витрати (інші витрати), податки, фонд заробітної 

плати та ін. 

 проводити розподіл грошових потоків для процесу виробництва та 

придбання продукції; 

 визначати ефективність роботи торговельного підприємства; 

 моделювати процеси навчання персоналу з урахуванням 
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випробувального терміну для забезпечення необхідної кількості 

спеціалістів та безперервної роботи торговельного підприємства. 

Імітаційна модель дозволяє забезпечувати виконання основних цілей 

досліджуваного торговельного підприємства, зокрема: здійснення торговельної, 

комерційної, виробничої, науково-дослідної, благодійної діяльності з метою 

одержання прибутку та задоволення інших потреб. 

Розроблена імітаційна модель може бути використана як інструмент для 

складання аналітичної звітності, планування та прогнозування діяльності 

торговельного підприємства. Це сприятиме посиленню ринкових позицій, 

створенню додаткових конкурентних переваг і покращенню фінансово- 

економічних показників торговельного підприємства. 
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Торгівля як галузь господарської діяльності має розгорнуту мережу 

оптових і роздрібних підприємств, забезпечує зберігання, транспортування і 

реалізацію товарної продукції предметів споживання. Оскільки більшість 

предметів особистого споживання проходить через торгівлю, то рівень її 

розвитку характеризує обсяг і структуру споживання. Торгівля інформує і 

впроваджує в споживання нові товари, виробництво яких тільки починається, 

які для споживача є невідомими або незвичними. Таким чином, розвиток 

торгівлі, зумовлений рівнем і темпами розвитку виробництва товарів, здійснює 

вплив на промисловість, сільське господарство, з одного боку, і на споживання 

людей – з іншого. Торгівля як галузь народного господарства здійснює 

просування товарів від виробника до споживача і виконує операції, пов’язані з 

продовженням процесу виробництва у сфері обігу [1]. 

Аналізу теоретичних та методологічних підходів розвитку торгівлі в 

Україні присвячені праці таких вчених: Алексєєва Н.І., Бланка І.А., Дмитренко 

М.Й., Ігнатенко М.М., Мазаракі А.А., Шуміло О.С., Філюк Г., Шевчук О., 

Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Харинович-Яворська Д.О. та ін. 

Вивчення наукових робіт вчених дозволило з’ясувати найважливіші 

аспекти розвитку торгівлі, визначити її слабкі та сильні сторони та дійти 

висновку про необхідність комплексного економічного аналізу і контролю у 

сфері торгівлі з урахуванням її функціонування в конкурентному середовищі із 

застосуванням сучасних засобів імітаційного моделювання [2]. 

В умовах євроінтеграційних прагнень України, незважаючи на труднощі 

соціально-економічного й політичного характеру, торговельна діяльність 

залишається однією з ключових галузей національної економіки. Аналізуючи 

стан торгівлі, неможливо недооцінювати її значущість як сфери економічної 

діяльності, яка має достатню вагу у формуванні валового внутрішнього 

продукту України. Частка торгівлі у формуванні ВВП країни досить значна. 

Так, за даними Державної служби статистики, у 2015 р. частка створеного в 

торгівлі валового внутрішнього продукту склала 273989 млн грн, або 13,8% від 

загального ВВП країни, у 2016 р. – 318075 млн грн, або 13,3%, а за 2017 р. – 

421368 млн грн, що у відсотках складає 14,1% і свідчить про збільшення 

показника. За даними національних рахунків, частка доданої вартості, що 

формується у сфері оптової та роздрібної торгівлі, у 2017 р. становила 16,3%, 

частка зайнятих у сфері торгівлі – 21,8%, а частка реалізованої продукції у 

загальному обсязі – 39,7% [3]. 
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Незважаючи на нестабільну політичну та економічну ситуацію, високу 

тіньову складову бізнесу в країні, роздрібна торгівля залишається однією з 

небагатьох галузей, яка розвивається і не тільки збільшує власні прибутки, а й є 

помітною підтримкою всієї економіки країни. Сучасні кризові явища поки що 

послаблюють роздрібний ринок, однак завдяки макроекономічній стабілізації, 

впровадженню західних стандартів торгівлі та інших стимулюючих умов 

ситуація на ринку роздрібної торгівлі може поступово змінюватись [4]. 

Під час історичного розвитку економік різних країн світу найбільш 

інтенсивний розвиток отримав споживчий ринок. На сьогоднішній день однією 

з найважливіших проблем ринкових відносин є проблема формування і 

ефективного розвитку споживчого ринку. Прискорення темпів економічного 

розвитку, як окремих регіонів, так і національної економіки в цілому в значній 

мірі обумовлено станом споживчого ринку [5]. 

Оскільки споживчий ринок та показники його розвитку є віддзеркаленням 

загальноекономічної ситуації та формуються під істотним її впливом, до 

основних відмінних особливостей споживчого ринку через призму характерних 

тенденцій віднесено наступні [6, 7, 8, 9]: 

 висока імпортна залежність споживчого ринку; 

 невиправдано завищені споживчі ціни; 

 тінізація масштабів діяльності споживчого ринку, наявність 

неформального сектору; 

 надмірне адміністративне втручання в господарську діяльність 

суб’єктів споживчого ринку; 

 розшарування споживчих витрат за групами споживачів унаслідок 

кардинальної поляризації населення з точки зору доходів, купівельної 

спроможності; 

 ігнорування споживчих уподобань та порушення стандартів і 

державних гарантій мінімальних потреб людини; 

 переорієнтація попиту на сучасні формати торгівлі, що відбивається на 

тенденціях закриття ринків; 

 бурхливий розвиток електронної торгівлі споживчими товарами, що 

являє собою широкий набір інтерактивних методів ведення діяльності з 

надання споживачам товарів та послуг. 

Для посилення своїх позицій, утримання наявних та залучення нових 

клієнтів, збільшення власного прибутку та підвищення економіки держави 

кожне роздрібне підприємство повинно використовувати якомога більший 

комплекс заходів, а саме: систему мерчандайзингу – оптимізацію асортименту, 

ефективне планування торговельного залу, засоби комунікативного та 

візуального мерчандайзингу; покращення методів лояльності – для клієнтів, для 

посередників, для співробітників; удосконалення заходів матеріальної та 

моральної мотивації для співробітників; враховувати вимоги до форматів 

магазинів роздрібної мережі [10]. 
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Зазначені проблеми споживчого ринку підтверджують необхідність 

проведення постійного аналізу діяльності торговельних підприємств та 

визначають актуальність питань, пов’язаних із побудовою імітаційних моделей 

для дослідження доходів та витрат, фінансової діяльності торговельної 

компанії. 

Для дослідження процесів діяльності торговельного підприємства 

необхідно контролювати такі показники: 

 рівень запасу товарів на складі, для замовлення товару, якщо їхня 

кількість менше певного рівня. Це допоможе запобігти ситуаціям коли 

покупець хоче придбати певну кількість одиниць товару, а його 

недостатньо або взагалі нема на складі; 

 виручку за будь-який обраний проміжок часу. Це допоможе полегшити 

процеси ведення звітності та може бути використаним для моделі 

фінансової діяльності підприємства з метою прогнозування продажу у 

майбутні періоди; 

 прибуток, чистий прибуток, нерозподілений прибуток з метою 

створення резервного фонду для майбутніх закупівель та виробництва 

власних торгових брендів; 

 процес відтоку, навчання кадрів, з метою ефективного обслуговування 

клієнтів мережі. 

Для дослідження діяльності торгівельного підприємства обрано 

кібернетичний напрям, а саме імітаційне моделювання для дослідження 

інформаційних систем із зворотнім зв’язком. 

За допомогою імітаційної моделі, розробленої у системі ithink можливо 

аналізувати та планувати діяльність торговельного підприємства як у даний 

період часу, так і на перспективу, а саме [10]: 

 проводити аналіз бізнес-процесів торгівельного підприємства; 

 досліджувати динаміку розвитку торгівельного підприємства в умовах 

ризику та невизначеності ринку; 

 реалізовувати прогнози різної протяжності; 

 проводити оцінку чутливості результатів діяльності торгівельного 

підприємства; 

 розробляти альтернативні рішення у процесі прийняття управлінських 

рішень. 

Основною метою розробленої імітаційної моделі є контрольно-аналітичне 

забезпечення системи управління торговельним підприємством. Керівництво 

торговельним підприємством на базі імітаційної моделі може проаналізувати як 

внутрішнє, так і зовнішнє середовище (попит на товари, цінову політику 

конкурентів, загальноекономічні та соціальні тенденції), здійснювати 

розв’язання проблем пошуку резервів економії, зростання прибутку та 

рентабельності за умови зниження ризиків. 
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Найголовнішою метою соціально-економічного розвитку будь-якої 

держави є забезпечення зростання рівня і якості життя населення. Стратегічний 

курс, який обрала наша держава, спрямований на побудову демократичної, 

високорозвиненої держави, яка стане рівноправним партнером у європейському 

економічному просторі, основними пріоритетами якої стануть найвищі людські 

цінності та соціальні цілі. 

Сьогодні рівень та якість життя в Україні не на високому рівні. Висока 

смертність, низька народжуваність, високий рівень безробіття, висока 

диференціація умов і рівня життя українського населення, нерівномірність 

розвитку регіонів, низькі заробітні плати, низька якість медичного 

обслуговування та інше – все це реалії життя українців. Тому  потрібно 

докласти всіх зусиль, щоб ця мета стала реальністю. Її реалізація можлива лише 

тоді, коли визначено наявний рівень та якість життя, сформульовано основні 

кількісні зміни на майбутній період, визначено терміни досягнення цих змін та 

обґрунтовано перелік конкретних пріоритетних дій і заходів. 

Дослідженню теоретичних положень якості життя приділило чимало 

вітчизняних науковців, таких як О. Оберван, О. Рябека, Е. Лібанова, Л. 

Шаульська та ін. Вони досліджували основні складові якості життя та фактори, 

що впливають на формування рівня та якості життя населення. 

Рівень та якість життя населення України як показник дієвості соціальної 

державної політики було розглянуто у роботах таких науковців як В. 

Никифоренко, О. Мельниченко, Н. Федірко, В. Литвинова, В. Скуратівського, 

М. Федорової, М. Татаревської, О. Кухарєвої, М. Папієва, В. Куценко, О. 

Крентовської, П. Мазурок, Н. Сітнікової, І. Мандибури та інших учених. 

Основні показники, котрі характеризують рівень життя в країні є 

народжуваність, смертність, шлюбність, розлучуваність та міграційних рух. В 

Україні станом на перший квартал 2018 року на 100 померлих - 54 народжених 

[1, 12]. Причинами низької народжуваності є відсутність можливості у молодих 

людей забезпечити свою дитину у майбутньому через нестабільну ситуацію в 

країні, низькими заробітними платнями, високим безробіттям. Однак причини 

падіння народжуваності не можна зводити лише до економічних негараздів, 

хоча вони, безумовно, відіграють свою роль. 

На демографічну ситуацію також вливає стан здоров’я населення, який за 

останні роки почав значно погіршуватись. Від способу життя безпосередньо 
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залежить його якість і тривалість. Більше 80% смертей в Україні викликані 

хворобами системи кровообігу, новоутвореннями, хронічними обструктивними 

хворобами легень, діабетом. Це ті хвороби, які у багатьох випадках викликає 

неправильний спосіб життя [2]. Щодо шлюбів то чверть з них в Україні 

розпадається через алкоголізм одного або обох подружжя. Ще одним фактором, 

який масово руйнує сім'ї, є фінансові труднощі і низький рівень життя [3]. 

Також ще однією проблемою є масова міграція. За даними дослідження 

порталу «HeadHunter Україна», кожний четвертий з п’яти працівників 

замислюється про еміграцію. Майже 38% українців шукають шляхи, щоб 

виїхати за кордон. Найбажанішими для українських трудових мігрантів є 

Німеччина, Канада, Польща, США [4,с.10]. Половина з тих, хто прагне змінити 

країну (41%), мотивують це напруженою політичною ситуацією й бажанням 

забезпечити собі краще життя, а своїм дітям – стабільне майбутнє [5, с.311]. 

Чинників, що формують якість життя – безліч. Проте до основних 

належать наступні: ВВП на душу населення; розмір реальної заробітної платні, 

рівень доходів населення; рівень зайнятості; умови праці та відпочинку; 

забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її існування; гарантія прав на 

працю, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та безпеку життя та інші. 

Дослідження демографічних процесів та чинників проведено на базі 

регресійної та імітаційної моделей. Для побудови імітаційної моделі обрано 

метод системної динаміки. Системна динаміка – напрям у вивченні складних 

систем, поведінка яких досліджується в часі залежно від структури елементів 

системи і взаємодії між ними. Зокрема, причинно-наслідкових зв’язків, петель 

зворотних зв’язків, затримок реакції, впливу середовища та ін. Фактично 

імітаційні моделі є тренажерами для розробки та реалізації управлінських 

рішень завдяки ситуаційному, альтернативному підходу до вивчення тенденцій 

розвитку досліджуваного об’єкту [6, 7, 8, 13]. 

Головними процесами (блоками) імітаційної моделі є: «Народжуваність», 

«Смертність», «Міграційний рух». Метою імітаційної моделі є прогноз 

чисельності населення України на наступні 3 роки в залежності від заданих 

факторів, котрі безпосередньо впливають на рівень народжуваності та 

смертності. До факторів що впливають на рівень народжуваності в результаті 

кореляційного аналізу були віднесені такі: забезпеченість житлом на 1 особу та 

кількість жінок на 1000 чоловіків. Також були введені додаткові фактори що 

впливають на рівень життя до яких відносять безпеку, здоров’я, стан 

навколишнього середовища, інфраструктури, освіти та інші. Ці показники 

оцінюють експерти за шкалою від 0 до 100%, де 0-20%-низький рівень, 20-40% 

– середній, 40-60% – вище середнього, 60-80% – високий, 80-100% – дуже 

високий. До факторів що впливають на смертність були віднесені такі: питома 

вага осіб у віці до 60 років, доходи населення за 1 місяць, забезпеченість 

населення лікувальними ліжками та забезпеченість житлом на 1 особу. 

В результаті моделювання були отримані такі результати: у період з 2018 

по 2020 рік народжуваність продовжуватиме стрімко знижуватись з 364 тис. 
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осіб до 286 тис. осіб, смертність також, але не суттєво з 574 тис. осіб до 545 тис. 

осіб. Чисельність населення України продовжуватиме падати, та у 2020 році 

очікується на рівні 41,8 млн чоловік при тому що якість життя не почне 

покращуватись. 

Також були розраховані індекси за результатами людського розвитку. 

Вони включають в себе такі показники як: середня тривалість життя, рівень 

грамотності дорослого населення, рівень смертності дітей віком до 5 років, 

відсоток людей що мають доступ до чистої води, рівні можливості участі жінок 

і чоловіків в участі у політичному житті країни та навчанні [9]. До цих індексів 

відносять: індекс людського розвитку, котрий включає в себе індекс очікуваної 

тривалості життя, індекс освіти, індекс рівня життя, котрий розраховується на 

основі показника ВВП на душу населення в доларах США по паритету 

купівельної спроможності [11]. 

Індекс середньої тривалості життя у 2017 році в Україні склав 0,783. Це 

добрий показник, хоча є країни з більшим показником середньої тривалості 

життя, серед них Японія, Китай, Швейцарія та інші. А в таких країнах як 

Замбія, Афганістан, Чад і Ангола середня тривалість життя нижча 50 років. 

Індекс освіти у 2017 році в Україні склав 0,937. Це гарний показник. Наша 

країна входить в першу десятку найосвіченіших людей світу. 

ІЛР (індекс людського розвитку) в Україні в 2017 році склав 0,822. Це 

непоганий результат, в першу чергу на такий досить високий показник вплинув 

рівень грамотності, освіченості населення та середня тривалість життя. Одними 

із лідерів ІЛР у світі є Норвегія з показником 0,949, Швейцарія – 0,939, 

Німеччина – 0,926 [10]. 

Також існує індекс бідності населення. Для розрахунку абсолютної 

бідності у країнах що розвиваються використовують такі показники як: частка 

осіб, які не дожили до 40 років, частка неграмотних в загальній чисельності 

дорослого населення, незважене середнє, що включає в себе 2 компоненти: (1) 

частку населення, що не має доступу до безпечної води; (2) частку дітей у віці 

до 5 років з недостатньою вагою. 

Абсолютний рівень бідності в Україні у 2017 році склав 3,6%. Це означає, 

що 3,6% населення не мають можливості харчуватись, отримувати освіту та 

інформацію, не мають доступу до безпечної води та медичного обслуговування. 

Проведені дослідження на базі регресійних моделей та імітаційних моделей 

дозволяють зробити висновок, що в найближчі 5 років змін на краще в 

демографічній ситуації країни не передбачається. Чисельність населення за 

оціненим прогнозом поступово скорочується. Можливо, якщо будуть 

покращені економічний, політичний, та соціальний стани країни, ситуація 

зміниться на краще і можна буде очікувати деякої стабілізації. 
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Сучасний етап розвитку страхових відносин в Україні дозволяє зробити 

висновок про те, що страхування в нашій країні на сьогоднішній день не є 

ефективним механізмом фінансового захисту майнових та особистих інтересів 

громадян та суб’єктів господарювання [1, 5, 6, 7]. 

Вивченню питань розвитку страхування та страхових відносин 

присвячені праці таких вчених в Україні: В.Д. Базилевича, А.Л. Баранова, О.Д. 

Вовчак, О.О. Гаманкової, Л.М. Горбач, О.М. Залєтова, С.С. Осадця, О. 

Павленко, Л.Ф. Філонюк та ін. 

В роботах вчених та практиків розглядалися переважно питання 

державного регулювання вітчизняного ринку страхування, покращення 

законодавчої бази, розширення видів страхування та страхових продуктів. 

На страховому ринку існують серйозні проблеми, які перешкоджають 

подальшому його розвитку, серед них: недосконала законодавча і нормативна 

база; низький рівень ефективності державного регулювання страхової 

діяльності; недосконала система державного контролю за фінансовою 

надійністю страховиків; недостатнє використання інвестиційних можливостей 

страховиків [2, 3, 10, 11]. 

Згідно звіту Нацкомфінпослуг, загальна кількість страхових компаній 

(СК) станом на 1 липня 2018 склало в Україні 291, в тому числі по страхування 

життя - 31 компанія, з ризикового страхування - 260 компаній. Кількість 

страховиків за звітний період зменшилася на 9 СК [10]. 

Обсяги валових страхових премій за І півріччя 2017 року збільшилися 

порівняно з І півріччям 2016 року на 30,0%, чисті страхові премії збільшилися 

на 4,1% [4]. 

Динаміка розвитку страхового ринку за останні п’ять років позитивна. 

Розмір валових страхових виплат за І півріччя 2018 року становив 6 070,2 млн. 

грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 5 679,7 

млн. грн. (або 93,6%), зі страхування життя – 390,5 млн. грн. (або 6,4%). Валові 

страхові виплати за І півріччя 2018 року збільшилися на 26,9% (до 6 070,2 млн. 

грн.) порівняно з І півріччям 2017 року, чисті страхові виплати збільшилися на 

27,0% і становили 5 862,9 млн. грн. (рис. 1) [4]. 

Збільшення чистих страхових виплат у І півріччі 2018 року (1 248,0 млн. 

грн.) відбулося за рахунок суттєвого збільшення чистих страхових виплат за 

договорами автострахування на 525,8 млн. грн., страхування майна – 178,8 млн. 

грн., медичного страхування – 176,7 млн. грн., страхування життя – 124,6 млн. 

грн., страхування фінансових ризиків – 124,2 млн. грн. 
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Рис. 1. Динаміка страхових виплат за 2014 – 2017 рр. [4] 
 

Страховий ринок за структурою страхових продуктів можна визначити як 

низько диференційований, з перевагою ризикових видів страхування, частка 

якого у 2017 році склала 16,3%. Серед видів страхування, інших ніж 

страхування життя найбільшу частку становить авто страхування (майже 32%), 

страхування майна (приблизно 12%) та медичне страхування (8,8%) – рис. 2 [9, 

10, 11]. 

Розмір валових страхових виплат по КАСКО за I квартал 2018 виріс на 

19,6% до 766 млн. грн., а виплати по ОСЦПВ (обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності автовласників на території України) 

виросли на 24,5% до 556 млн. грн. – табл. 1 [9,12]. 
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Рис. 2. Структура страхового ринку України у 2017 році [9] 

 
Розмір валових страхових виплат по КАСКО за I квартал 2018 виріс на 

19,6% до 766 млн. грн., а виплати по ОСЦПВ виросли на 24,5% до 556 млн. грн. 

[9,12]. 

Рівень валових страхових виплат зі страхування КАСКО на 31.03.2018 

становив 55,8% (на 31.03.2017 - 57,3%), по ОСЦПВ – 59,6% (на 31.03.2017 - 

55%) [1, 3]. 
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Страхові компанії України – члени Моторного (транспортного) 

страхового бюро України в січні-серпні 2018 року збільшили збір страхових 

платежів за полісами обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) на 21% в 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 2,962 млрд грн – табл. 1 [11]. 

 

Таблиця 1 - Розмір валових виплат по страхуванню за 2017-2018 рр. [9, 

12] 
Вид Виплати І кв. 2017 р. Виплати І кв. 2018 р. Темп, % 

КАСКО 640,4 765,7 19,6 

ОСЦПВ 446,6 556,1 24,5 

Зелена карта 120,6 134,6 11,6 

Всього 1 207,6 1 456,4 20,6 

 

Кількість договорів ОСЦПВ за 8 місяців зросла на 4,6% – до 5,254 млн. 

ТОП-10 страховиків по ОСЦПВ за І квартал 2018 наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 - ТОП-10 страховиків по ОСЦПВ за І квартал 2018 [4] 

 
№ Страхова компанія Премії, тис. грн. Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % 

1 Оранта 97 576,6 41 576,4 42,61 

2 ТАС СГ 89 499,2 42 471,7 47,45 

3 Провідна 57 781,3 49 666,3 85,96 

4 Княжа 47 252,3 35 621,3 75,39 

5 PZU Україна 46 834,4 43 006,4 91,83 

6 UPSK 44 487,7 22 891,9 51,46 

7 УНИКА 40 205,3 29 245,7 72,74 

8 VUSO 33 962,3 12 920,0 38,04 

9 Арсенал Страхування 33 058,0 20 344,0 61,54 

10 АХА Страхування 28 493,0 29 708,0 104,26 

 

Значними змінами в укладанні угод ОСЦПВ у 2017 році – є введення 

електронного полісу [4, 13]. 

МТСБУ представило статистику продажів електронних договорів 

ОСЦПВ в Україні з 7 лютого по 3 вересня 2018 року. За цей період українські 

страховики продали 46 412 електронних полісів, в тому числі через платформу 

EWA реалізовано 35% або 16 374 е-поліса [11, 12]. 

Страховики активно розвивають продажу електронних полісів ОСЦПВ. 

Згідно статистики МТСБУ, 30 страховиків (з 40) «спробували» електронні 

продажу [11, 13]. 

Наявні проблеми розвитку інвестиційної діяльності страховиків і 

інвестиційного потенціалу страхового ринку в Україні дають підстави для 

розробки концептуальних напрямів розвитку як самого страхового ринку, так і 

ефективного використання інвестиційних можливостей страховиків. 

Розвиток страхового ринку в Україні повинен сприяти [5, 6, 7, 8]: 
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- відновленню довіри населення до страховиків, вимагає серйозних, 

зрозумілих для потенційних клієнтів, гарантій повернення вкладених 

коштів і нарахованих на них відсотків; 

- придбанню страховиками прав інституційних інвесторів та надання їм 

більш широких можливостей щодо інвестування страхових резервів і 

вільних ресурсів, а саме - можливості конвертувати гривні в валюту, 

вкладуть кошти страхових резервів в будівництво, іпотеку і т.д. 

- підвищенню стійкості і потужності страхових компаній, їх авторитету у 

вітчизняних та іноземних інвесторів шляхом підвищення розмірів 

власного капіталу, поліпшення організації роботи, надання якісних їх 

страхових послуг, безумовного виконання прийнятих на себе 

зобов'язань 

- посиленню контролю за діяльністю страховиків з боку органів 

страхового нагляду, застосування ними своєчасних заходів, покликаних 

унеможливлювати неплатоспроможності страховиків; 

- розвитку системи перестрахування; 

-  створенню нормативної бази, яка регулює права, обов'язки і 

відповідальність сторін за договорами перестрахування; 

- створенню системи гарантій виконання зобов'язань за договорами 

страхування, укладеними неплатоспроможними і збанкрутілими 

страховими організаціями; 

- стабілізації фінансового стану всіх суб'єктів економіки і населення; 

- активізація ролі держави та її органів у зміцненні і розвитку страхового 

ринку, формуванні державних пріоритетів в його розвитку, створення 

конкурентного середовища на страховому ринку; 

- розвитку законодавчої бази страхування, яка б враховувала сучасну 

ситуацію на страховому ринку; 

- вдосконаленню організаційної структури і створення інфраструктури 

страхового ринку на рівні світових вимог; 

- інтеграції страхового ринку України в світовий ринок страхування і 

створення сучасної моделі ефективного управління страховими 

резервами [6] 

Для розширення можливостей проведення страхових операцій і ролі 

страховиків у інвестиційному процесі повинні бути суттєво збільшені розміри 

власного капіталу страховиків. Тільки великі страхові організації можуть 

акумулювати у вигляді джерел інвестицій значні кошти і викликати довіру з 

боку потенційних клієнтів. 
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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
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Поліграфічна промисловість є однією з ключових фігур видавничо- 

поліграфічної галузі, яка займає визначне місце в загальній економіці України. 

Стрімкий розвиток цієї галузі починається з 2009 року. В цей період 

спостерігалося постійне зростання рівня конкуренції на ринку комерційної 

поліграфічної продукції, такої як рекламні буклети чи пакувальна або бланкова 

продукція [1]. 

На сьогоднішній день у поліграфічній галузі успішно функціонують лише 

ті підприємства, які випускають продукцію високої якості і вдосконалюють 

свою поліграфічну продукцію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо вивчення сучасного стану 

та динаміки розвитку вітчизняної поліграфічної галузі присвятили свої 

ґрунтовні праці такі дослідники як Л.Е. Довгань [2], В.Б. Базилюк [3], К.А. Пріб 

[4], Б.В. Дурняк, А.М. Штангрет, В.В. Мартинів [5], Л.А. Швайка [6]. В роботах 

вчених наведено рекомендації щодо подальшого розвитку галузі, 

проаналізовано підприємства, види продукції та технології. 

Як показує аналіз поліграфічного ринку, у найкращому становищі 

знаходяться малі підприємства. Ці організації здійснюють прибуткову 

діяльність за рахунок своєї мобільності, невеликої кількості обладнання та 

малого штату працівників. Видання газет та журналів зменшується щорічно. 

Великі підприємства виживають за рахунок виготовлення пакувальної, 

рекламної, бланкової та іншої комерційної продукції, а не за рахунок друку 

книг та журналів [7]. 

Технологічний розвиток поліграфічних підприємств значно змінився за 

останні роки. Зросла швидкість друку, зменшився час переналагодження і 

переходу з тиражу на тираж, максимально автоматизовано друкарський процес, 

електронний контроль якості кінцевої продукції, що передбачає зведення до 

мінімуму використання трудових ресурсів. Слід зазначити, що щорічно на 5- 

10% зменшується об’єм замовлень поліграфічної галузі [8]. 

До проблем розвитку поліграфічної галузі слід віднести: відсутність 

іноземних інвестиційних вкладень, недостатньо обігових коштів, високі 

податки, низька рентабельність виробництва та продаж, відсутня держана 

підтримка, неврегульована законодавча база, низька платоспроможність 

населення та юридичних осіб [8]. 

Розвиток поліграфічної галузі в Україні знаходиться не на достатньому 

рівні. У 2017 році усі підприємства поліграфічного сектору видали 40 млн. 

примірників, що становить менш ніж 1 примірник на кожного громадянина 
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країни. У Білорусії – 7 примірників на одного громадянина. У Європі цей 

показник становить 12-14 примірників на душу населення. 

Обсяг поліграфічної продукції в світі оцінюється в 477 млрд євро. За 

прогнозами аналітиків, в найближчі роки темпи його зростання складуть 2,2% в 

рік і до 2020 року він досягне 553 млрд євро. На розвинені країни припадає 

близько 88% друкованої продукції в світі. Частка країн, що розвиваються, 

становить 11%, а тих, що відстають – близько 1% [4, 9]. 

У структурі поліграфічних робіт більш швидкий розвиток отримають 

цифрові невеликі друкарні, що спеціалізуються на випуску дрібних накладів і 

друці змінних даних. Темп зростання обсягів друку пакетів в світі за період 

2010-2017 рр. склав 0,6%, упаковок – 2,5%, комерційної друкарської продукції 

– 0,8%. У США річний обсяг виробництва друкованої продукції становить 509 

євро на душу населення, в Бразилії – 33 євро, в Китаї – 12 євро [5, 9]. 

Обсяг ринку східної Європи в 2017 році склав 11,5 млрд євро. Найбільш 

потужною є поліграфічна база у США. Масштаби поліграфічної галузі США – 

30 тис. друкарень з мільйонним числом зайнятих, загальним оборотом в сумі 

166,6 млрд. дол. США. Серед країн Європи найсильнішу поліграфічну базу має 

Німеччина – близько 10 тис. поліграфічних підприємств з числом працюючих 

158 тис. осіб, які виконують роботи на суму понад 20 млрд. євро. Поліграфічна 

галузь Німеччини за структурою складається в основному з малих, невеликих і 

середніх друкарень. На другому місці серед європейських країн  за 

показниками, що характеризують результати роботи поліграфічної 

промисловості, є Польща. Кількість поліграфічних підприємств в ній навіть 

перевищує їх кількість в Німеччині, проте за всіма іншими показниками 

поліграфія Польщі суттєво відстає від німецької. 

Кількість  поліграфічних підприємств  в  Україні зменшується,  у 

середньому на 10 % щорічно. За офіційними статистичними даними у 2016 р. 

частка  поліграфічних підприємств становила  лише 4,77%  від загальної 

кількості підприємств переробної промисловості. При цьому за останні шість 

років їх кількість скоротилась на 268 одиниць, або на 15%. Зниження обсягів 

реалізації відбувалось найбільшими темпами за періодичними виданнями [7, 9]. 

Обсяг реалізації у вітчизняній поліграфічній промисловості у вартісному вимірі 

за останні сім років зріс в 1,8 разу, але це зростання зумовлене більшою мірою

 зростанням  цін  на  продукцію. Кількість  друкованої  продукції, за 

виключенням рекламної, за досліджувані роки  стабільно скорочувалась. 

скорочення виявлено і за кількістю поліграфічних підприємств – на 15% з 2010 

року [8, 9]. 

В сучасних умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу та 

інформаційних технологій, вітчизняним поліграфічним підприємствам вкрай 

важко зберігати конкурентоспроможність та ефективність функціонування. 

Для побудови імітаційної моделі обрано метод системної динаміки. 

Системна динаміка – напрям у вивченні складних систем, поведінка яких 

досліджується в часі залежно від структури елементів системи і взаємодії між 
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ними. Зокрема, причинно-наслідкових зв’язків, петель зворотних зв’язків, 

затримок реакції, впливу середовища та ін. Фактично імітаційні моделі є 

тренажерами для розробки та реалізації управлінських рішень завдяки 

ситуаційному, альтернативному підходу до вивчення тенденцій розвитку 

досліджуваного об’єкту [11]. 

Для моделювання процесів діяльності поліграфічної фірми «Юг- 

Поліграф», побудовано імітаційну модель в системі ITHINK. Головними 

процесами (блоками) імітаційної моделі є: «Виготовлення упаковок»», 

«Виготовлення пакетів», «Операційна діяльність». Метою імітаційної моделі є 

прогноз діяльності поліграфічної фірми «Юг-Поліграф» [10]. 

Проаналізовано етапи виробництва ТОВ «Юг-Поліграф»: 1) розробка 

упаковки і графічний дизайн; 2) фарбування; 3) друкування (офсетний, 

флексографія, ротогравюрний друк); 4) ламінування, 5) порізка; 6) контроль 

якості продукції; 7) пакування [10]. 

Діяльність поліграфічного підприємства ТОВ "Південь-Поліграф" є 

прибутковою, але за останні роки рівень замовлень зменшується, що 

призводить до зниження доходів. 

На базі імітаційної моделі можливо проаналізувати технологічний процес 

поліграфічного підприємства: завантаженість кожного етапу виробництва 

залежно від потоку замовлень, проблеми, які виникають на етапах виробництва, 

розвиток потужностей виробництва та необхідність впровадження нових 

технологічних ліній [10, 11]. 

Проведені дослідження на базі імітаційних моделей дозволяють зробити 

висновок, що в найближчі 5 років змін на краще в поліграфічній галузі не 

очікуються без підвищення рівня інформатизації галузі. Саме тому розробка 

інформаційно-технічного забезпечення на сучасному етапі розвитку 

інформаційних систем є дуже актуальною темою, так як для ефективного 

розвитку підприємства важливо зростання ролі інформаційних технологій в 

його економічній діяльності в цілях структуризації та стабільної працездатності 

в довгостроковому періоді. При цьому сучасні інформаційні технології 

розглядаються як сукупність необхідного інструментарію для ведення 

прогресивного бізнесу. 
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Майже в будь-якій країні світу проблема корупції стоїть досить гостро в 

питаннях державного регулювання. Корупція впливає на усі основні сфери 

суспільного функціонування, в особливості, на показники темпів економічного 

розвитку країни. Гасло «Здорова економіка – успішна країна» наразі є дуже 

актуальним, бо від показників національного господарства напряму залежить 

рівень життя та соціальної задоволеності, а також загального процвітання 

держави. Тому, одним з постійних пріоритетних векторів здійснення політики 

країни має бути пошук актуальних, ефективних та практичних шляхів боротьби 

з корупцією. Проте, слід розуміти, що без докладного теоретичного 

дослідження цього питання, визначення причинно-наслідкових зв’язків та 

моделювання різних факторних впливів, побороти проблему та/або 

спрогнозувати наслідки від неї досить важко. 

Дослідженнями теоретичних аспектів моделювання темпів економічного 

розвитку країн та його залежності від корумпованості держав займалися такі 

вітчизняні та іноземні вчені: С. Роуз-Аккерман, П.Мауро, А.Мікалсон, 

М.Драйді, Пак Хун Мо, Е.Лазарев, П.Назаров, О.Лободіна, В.Удодова та ін. 

Розроблені ними моделі та підходи мають досить широке застосування для 

моделювання як на рівні окремо взятої держави, так і при глобальному аналізі 

груп країн, показуючи при цьому розрахункову ефективність та 

використовуваницьку значимість. 

Основною метою роботи є структуризація та короткий характеристичний 

огляд основних економетричних моделей, які використовуються вченими для 

дослідження темпів економічного розвитку держав з урахуванням фактора 

корупції. 

Економічний розвиток держави являє собою певне економічне зростання, 

яке супроводжується позитивними зрушеннями в господарській сфері 

суспільства. Для вираження даного показника найчастіше використовують 

кількісні значення (наприклад, обсяг виробництва ВВП), структурні 

(визначення часток в сукупності) та через темпи росту або спадання. 

До основних моделей, які використовуються в економетриці для 

моделювання показників економічного розвитку країн з урахуванням 

корупційного фактора відносять: 

1. Модель Роуз-Аккерман [1]. 
 



101 

  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  
 

 

Історично перша економетрична модель, присвячена питанням корупції 

на політико-економічному рівні. Сутність концепції Роуз-Аккерман полягає в 

розгляді двох випадків (із застосуванням корупційних механізмів хабарництва, 

та без хабарів) в конкуренції різних організацій, які борються за право  

отримати держзамовлення на певний проект. У даній моделі одночасно 

розглядаються аспекти поведінки для держслужбовця (брати хабар, чи ні), та 

представника бізнесу (давати хабар, чи ні), та результуючий економічний ефект 

від здійсненого вибору описаних сторін. 

2. Модифікована модель Кобба-Дугласа [2]. 

Традиційна модель залежності обсягів виробництва (показник ВВП) від 

технологій, капіталу та робочої сили, у модифікованій моделі представляється 

через громадський (public) сектор, приватний сектор (private), обсяг робочої 

сили (population) та показники корупції: 

 
𝑌 = 𝛼𝐾𝑇 + (1 − 𝛼)𝐿𝑇 + 𝛽𝐺 + 𝜑𝐶, (1) 

 

де 𝑌 – показник ВВП, KT – сукупність total-факторів «капіталу» в 

громадському та приватному секторах, LT – сукупність total-факторів «робочої 

сили» в громадському та приватному секторах, G – фактори державного 

регулювання, С – корупційні фактори, 𝛼, 𝛽, 𝜑 – коефіцієнти моделі. 

3. Регресійні моделі на основі Індексу сприйняття корупції. 

Традиційні моделі лінійної та нелінійної регресії, у яких однією з 

факторних змінних є Індекс сприйняття корупції (CPI), який визначається 

щорічно організацією Transparency International. Інші змінні моделей 

найчастіше включають економічні, політичні та соціальні показники. Залежною 

змінною переважно виступає приріст ВВП, як головний показник стану 

економічного розвитку країни. 

4. Модель Пак Хун Мо [3]. 

За основу в даній моделі були прийняті положення про те, що вплив 

корупції на показник економічного росту країни здійснюється через 4 основні 

канали: безпосередні корупційні діяння, вплив на людський капітал, вплив на 

розмір інвестицій та вплив на рівень політичної стабільності країни. 

Додатковими змінними при розрахунках моделі виступають обсяг ВВП країни 

та темп зростання населення. 

 
𝑑𝑔 

= 
𝑑𝑔 

+ 
𝑑𝑔 

∗ 
𝑑𝑔 

+ 
𝑑𝑔  

∗ 
𝑑𝑃𝑆 

+ 
𝑑𝑔 

∗ 
𝑑𝐼 

,
 

𝑑𝐶𝑂𝑅𝑅 𝑑𝐶𝑂𝑅𝑅 𝑑𝐻 𝑑𝐶𝑂𝑅𝑅 𝑑𝑃𝑆 𝑑𝐶𝑂𝑅𝑅 𝑑𝐼 𝑑𝐶𝑂𝑅𝑅 (2) 

де 𝑔 – темп економічного росту країни, H – людський капітал в економіці 

країни, I – інвестиції, CORR – кількісний показник рівня корупції, PS – 

показник політичної стабільності. 

5. Моделі просторових ефектів на основі індексів Морана [4-5]. 

Концепції даних моделей засновані на розгляді територіальних впливів на 

рівні регіонів на загальний показник корупції в державі. Через граничні матриці 
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та матриці зворотних відстаней досліджується зв'язок між областями держави: 

якщо в одному регіоні відбудеться зміна показника корупції, як це вплине на 

корумпованість іншого регіону, який пов'язаний з ним територіально. Дані 

моделі доцільно використовувати для аналізу груп регіонів чи областей, які 

мають певні відмінності культурного, соціального чи економічного плану, які 

можуть впливати на показник корупції (наприклад, області Лівобережної та 

Правобережної України). 

Таким чином, проаналізувавши деякі основні економетричні моделі опису 

економічного розвитку країни з урахуванням корупційного фактора впливу, 

можна стверджувати, що усі вони є актуальними для досліджень у сучасних 

реаліях стану господарювання багатьох країн світу. Так, в Україні доцільним 

було б здійснити дослідження, застосувавши моделі Пак Хун Мо або 

модифікованої моделі Кобба-Дугласа. Використання правильно підібраної 

моделі для теоретичного дослідження корупції та її впливу на стан економіки, 

дозволить проаналізувати дану проблему глибше та сформувати рекомендації 

для подальшого розвитку, які будуть корисними при регулюванні практичних 

напрямків державної політики в даній сфері. Завдяки цьому, впровадження 

практичних рішень боротьби з корупцією будуть більш якісними, що призведе 

до покращення загального економічного стану, а, відповідно, й успішності 

країни, її представлення на міжнародній арені та в політико-економічних 

глобалізаційних процесах. 
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Сьогодні в Україні близько мільйона дітей знаходяться поза системою 

дошкільної освіти. Про це свідчать дані Держкомстату за 2016 рік [1]. Пунктом 

1 статті 4 Закону України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 р) визначено, 

що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною 

безперервної освіти в Україні. Аналогічна стаття присутня в нормативних 

документах переважної більшості розвинених держав, є вимогою для країн ЄС 

[2]. 

В даний час Україна впевнено виходить на європейський та світовий 

рівень освіти, тому назріла потреба у створенні нової освітньої системи, що 

з'єднує в собі українські національні традиції і сучасні напрацювання світової 

педагогіки. Українська освітня реформа передбачає, що діти з 5 років 

обов'язково повинні отримати дошкільну освіту відповідно до стандарту, а 

батьки самостійно вибирають способи і форми, за допомогою яких 

забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту [2]. 

За даними ряду джерел ([2-4]), в останні роки в Україні скорочувалася 

кількість дитячих садків. Згідно з даними Держстату, тільки за 2015-й рік їх 

стало менше на 200 установ. Але за маркетинговими дослідженнями, дитячі 

центри (творчі студії, різні гуртки) відвідує кожна друга дитина віком від 3- 

років [5]. 

Значимість певних аспектів виховання зростаючих поколінь 

актуалізована в Базовому компоненті дошкільної освіти України, Законі «Про 

дошкільну освіту », діючих програмах для дошкільних навчальних закладів, 

Концепції громадянського виховання, Національної стратегії розвитку освіти 

України на період 2012-2021рр. Ключовими завданнями в цих умовах є 

підвищення якості дошкільної освіти та розвитку її  інфраструктури, 

визначення стратегічних напрямків діяльності на найближче майбутнє [6]. 

Водночас, не зважаючи на розвиток, фірми, що орієнтовані на освітній 

ринок України, в процесі функціонування стикаються з рядом проблем. Серед 

них головною є низька частка приватного бізнесу, яка становить всього лише 3- 

5% від загального числа організацій [7]. У процесі дослідження було виявлено 

ряд проблем, що перешкоджають розвитку ринку додаткової освіти дітей: 

− відсутність державного статистичного обліку в галузі; 

− надмірна вимога до нормативних документів (СанПіН); 

− складна процедура ліцензування; 

− дефіцит кваліфікованих кадрів; 

− низька інформованість і роз'єднаність суб'єктів галузі; 
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− високе податкове навантаження; 

− відсутність програм підвищення кваліфікації та атестації працівників 

сфери додаткової освіти. 

Управлінський відділ дитячого освітнього центру розвитку, насамперед, 

ставить перед менеджерами ряд наступних завдань: 

1. Визначення майбутніх тенденцій розвитку ринку вітчизняних та 

світових освітніх послуг. 

2. Ранжування дітей за віковими особливостями. 

3. Оптимізація обслуговування клієнтів та раціоналізація завантаженості 

дитячого центру. 

4. Проведення всебічного аналізу чутливості показників роботи дитячого 

центру до змін ринкових параметрів. 

5. Забезпечення гнучкості та ефективності організаційного апарату. 

Коло завдань постійно поширюється згідно зі стрімким розвитком ринку 

освітніх послуг, що знаходить відображення у роботах зарубіжних та 

вітчизняних дослідників [6,8-13]. 

Одним зі шляхів успішного розв’язання поставлених завдань є 

застосування менеджерами сучасного математичного апарату підтримки 

прийняття управлінських рішень, одним з яких є імітаційне моделювання. 

Проблемам використання апарату імітаційного моделювання присвячено 

ряд літературних джерел [14-21]. Однак, наявність прикладних додатків в 

розглянутій предметній галузі майже відсутнє. Згідно з цим проведення 

досліджень в окресленій галузі можна вважати актуальним. 

Метою дослідження було обґрунтування залучення апарату імітаційного 

моделювання та створення відповідних промислових додатків дослідження 

функціонування типового центру освітніх послуг. 

Розроблена імітаційна модель діяльності дитячого центру освітніх послуг 

побудована на програмній платформі системи AnyLogic. 

В якості об’єкту виступив новий дитячий центр «Spy Kids». Робота 

моделі відпрацьована на ряді ситуацій, що виникали впродовж функціонування 

інших освітніх центрів. 

Досліджувалися основні напрямки роботи, притаманні типовим центрам 

дитячого розвитку, а саме: 

− надання послуг у сфері додаткової освіти дітей; 

− обслуговування дітей різної вікової категорії; 

− створення власних авторських освітніх програм, які визначатимуть 

тенденції на освітньому ринку в Україні; 

− впровадження заходів стосовно творчого та інтелектуального розвитку 

дитини. 

За допомогою моделі можливо визначення впливу на кінцеві показники 

функціонування фірми наступних параметрів: 

− інтенсивності та ефективності різних видів реклами; 
 

− коефіцієнту «усних продажів» через клієнтів; 
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− тривалості виконання запитів клієнтів; 

− цін; 

− затрат; 

− чисельності вікових категорій основних клієнтів; 

− тривалості навчання тощо. 

Реалізація модельного комплексу на платформі системи AnyLogic 

здійснена з використанням трьох парадигм імітаційного моделювання – 

дискретно-подієвої, системно-динамічної та агентної. 

Розроблена імітаційна модель носить відкритий характер, що дозволяє 

ускладнювати її за рахунок включення додаткових блоків імітації бізнес- 

процесів дитячого центру розвитку. Згідно з цим модель можливо 

пристосовувати до специфіки конкретних центрів. 

Впровадження розробленої моделі в практику роботи досліджуваних 

суб’єктів ринку освітніх послуг стане дієвим апаратом прийняття рішень 

менеджерами центрів; сприятиме розширенню кола надаваних послуг; 

підвищенню загальної ефективності функціонування центрів. 
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У сучасній ринковій економіці управління підприємством полягає не 

тільки в забезпеченні результативності та ефективності виробничої діяльності. 

Конкурентоспроможність підприємства багато в чому залежить як від 

стратегічного потенціалу, так і від позитивних соціальних показників, 

поліпшення іміджу підприємства в соціумі. Одним з способів вирішення цих 

проблем є реалізація ідей соціально-орієнтованого бізнесу, втілена в концепції 

корпоративної соціальної відповідальності. Сьогодні стратегічне управління 

розвитком бізнесу включає баланс між інтересами всіх учасників ринкових 

відносин, охорони навколишнього середовища, вирішенням соціальних питань 

як всередині підприємства, так і за його межами. 

Проблематика соціальної відповідальності бізнесу набула великого 

значення в практичній діяльності багатьох сучасних організацій. Незважаючи 

на те, що соціальна відповідальність бізнесу як інституализований 

організаційний управлінський процес існує більше 50 років, дана тематика досі 

не отримала повноцінного рішення і багато її аспектів все ще є предметом 

дискусій. З огляду на те, що малий і середній бізнес відіграє важливу роль в 

процесі соціально-економічного розвитку країни, ця прогалина може 

послужити значущою перешкодою в процесі підвищення ефективності 

взаємодії основних акторів і стейкхолдерів ділового середовища держави. 

Визначення корпоративної соціальної відповідальності не можна вважати 

повністю дослідженим, так як в різні етапи розвитку сучасної економіки 

піднімалися і панували різні аспекти цього поняття. Однак, необхідно 

підкреслити загальні тенденції: існує тісний взаємозв'язок між менеджментом 

підприємства і корпоративною культурою, незалежно від розмірів 

підприємства. 

Аспекти КСВ бізнесу вивчали вітчизняні науковці Т. Артемова, Н. 

Аграмакова, Д. Баюра, С. Безточникова, В. Божкова О. Березіна, С. Буко, А. 

Бутенко, Н. Водницька, Н. Волосковець, Х. Гальчак, О. Грішнова, Л. Грицина, 

Н. Діденко, В. Жуковська, О. Жмайлова, О. Зеленко, А. Зінченко, Л. Козін, І. 

Кузнецова, Л. Лазоренко, С. Мельник, Л. Нохріна, П. Орлов, Л. Слюсарева, Г. 

Саприкіна, Н. Ушакова, С. Філиппова, О. Черних, В. Шапова, С. Харічков, В. 

Ярова. [1, 10] 

Значний внесок у розвиток питань корпоративної соціальної 

відповідальності внесли зарубіжні вчені - економісти: Г. Боуэн, К. Девис, П. 

Друкер, А. Керрол, Р. Фріман, М. Фрідман, визначивши її принципи, 

інструменти, шляхи запровадження. В Україні знаходиться вона на етапі 

становлення, тому вітчизняною наукою закладені лише підвалини концепції 
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КСВ підприємництва, а організаційно-методичні підходи до створення 

комплексної системи соціально-відповідальної поведінки різномасштабних 

підприємств не розроблені взагалі. 

Розвиток основних уявлень та поняття корпоративної соціальної 

відповідальності почався у середині ХХ ст. під впливом комплексу наукових 

уявлень про моральність, етичність, співвідношення інтересів суспільства й 

окремих його частин, підприємств, бізнесу в цілому. 

У своїх роботах Г. Боуен пропонує концепцію, що протиріччя між 

приватним інтересом бізнесу (вигода, прибуток) і інтересами суспільства 

(стабільність, успішний розвиток для більшості) повинні вирішуватися 

бізнесом на користь суспільства як системи, частиною якої є сам бізнес 

середині XX ст. Ця концепція дала початок формуванню ідеології соціальної 

відповідальності бізнесу. [2]. 

Концепція соціальних конфліктів, суть якої зводилася до того, що якщо 

соціальні конфлікти в суспільстві не заперечуються, то це створює передумови 

до прийняття бізнесом додаткової відповідальності за свої дії або бездіяльності, 

що сприяє виробленню цивілізованих методів вирішення соціальних проблем, 

також вплинула на становлення відповідальності бізнесу [3]. 

Класичні концепції соціальної відповідальності бізнесу розроблені в 

другій половині ХХ ст. засновані на наступних положеннях. Згідно К. Девису, 

соціальна відповідальність бізнесу не тотожна поведінці відповідно до 

законодавства, тому що їм ураховуються не всі системні впливи ділових 

відносин, при цьому фірма визнає соціальні зобов'язання за рамками вимог 

закону [4]. Ідея концепції А. Керролла формувала соціальні зобов'язання 

бізнесу як сполучення економічних, правових, етичних і філантропічних 

практик [5]. 

Концепція соціальної відповідальності бізнесу М. Фридмана акцентувала 

увагу на тому, що «у бізнесу є одна й тільки одна соціальна відповідальність: 

використовувати свої ресурси й займатися діяльністю, розрахованою на 

збільшення своїх прибутків, дотримуючи при цьому правила гри, тобто, беручи 

участь у відкритій і вільній конкуренції без обману й шахрайства» [6]. 

Є. Фримен обґрунтував першочерговість відповідальності бізнесу не 

перед суспільством у цілому, а перед його конкретними зацікавленими групами 

– стейкхолдерами [7]. 

На основі цих концепцій було вироблено загальне бачення соціальної 

відповідальності бізнесу й корпоративної соціальної відповідальності як 

часткової категорії. 

В цілому все дослідники підкреслюють позитивний ефект від 

впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності, 

визначаючи КСВ як сукупність правил і норм поведінки людей як всередині 

підприємства, так і поза ним. Таки елементи управління підприємством як 

умови адаптації нових співробітників, неформальні відносини в трудовому 

колективі, дотримання субординації, дресс-код підприємства і т.і. - сприяють 

формуванню позитивного психологічного мікроклімату в колективі, впливають 
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на стратегічний ресурс підприємства, забезпечують більшу лояльність 

співробітників, розуміння і підтримку ними місії підприємства. 

За результатами соціологічних досліджень серед керівників і 

співробітників різних підприємств встановлено, що КСВ включає кілька 

основних показників: професіоналізм кожного співробітника, від керівника до 

підлеглого, лояльність і відданість підприємству, використання матеріальних і 

моральних стимулів, заохочення співробітників. Багато керівників, 

необов'язково вищої ланки, частіше середній рівень керівництва, 

висловлюються про необхідність організації для співробітників заходів team- 

building, підтримки м'якого дресс-коду, спільного відпочинку. Однак, при 

цьому не вважають важливим створення і підтримку єдиного корпоративного 

духу, іміджу окремого співробітника, стилю поведінки поза робочим місцем, 

підприємства. 

На відміну від керівників, співробітники підтримують такі принципи КСВ 

як: можливість професійного росту і розвитку, матеріальні стимули і різні 

пільгові умови (гнучкий графік роботи, транспорт на і з роботи, корпоративний 

мобільний зв'язок та ін.), товариські взаємини з колегами. [8] 

Формування корпоративної культури всередині підприємства базується 

на принципах КСВ поза залежність від того, в яких документах, внутрішніх 

посадових інструкціях або розпорядженнях оформляється. Базовими 

елементами корпоративної культури для будь-якого підприємства є: місія, 

основні цілі, стратегічне бачення, цінності, імідж, традиції, етичний кодекс, 

правила і норми поведінки. [9] 

Суб'єкти малого і середнього бізнесу також намагаються використовувати 

в своїй діяльності елементи КСВ. Але при цьому вони стикаються з великою 

кількістю бар'єрів в практиці її реалізації. Серед них: 

1. Проблема обмеженості ресурсів, пов'язана з недостатнім обсягом 

прибутку, який можна направити на реалізацію КСВ. 

2. Відсутність інтересу з боку некомерційних організацій, оскільки 

освітлення соціальної активності малого бізнесу не знаходить 

відображення в ЗМІ і не дозволяє формувати позитивний імідж. 

3. Мала кількість партнерів, які звужують коло соціальних зобов'язань, 

що виникають з довгострокових партнерських відносин. 

Відносно малого і середнього бізнесу КСВ зводиться до розвитку і 

реалізації внутрішньої соціальної відповідальності. Наслідуючи приклад 

великих компаній, починає впроваджувати елементи зовнішньої КСВ малий і 

середній бізнес, вирішуючи при цьому виникають проблеми обмеженості 

ресурсів, відсутність інтересів некомерційних організацій, а також складнощів 

у взаємодії із зацікавленими сторонами. Для підвищення здатності малого та 

середнього бізнесу брати участь в реалізації зовнішньої і внутрішньої 

корпоративної соціальної діяльності необхідна його всебічна підтримка з боку 

держави і інтеграція зусиль окремих фірм по спільному досягненню цілей в цій 

області. Серед представників малого і середнього бізнесу є готовність брати 

участь в процесі суспільного розвитку в формі соціальної відповідальності, але 



Науково-практична інтернет-конференція 

  «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку»  

110 

 

    
   

для ефективної реалізації даного процесу потрібні: розробка алгоритмів 

здійснення соціальної відповідальності для малих і середніх організацій 

(наприклад, у вигляді спеціального формату КСВ); створення більш чіткого і 

конкретного розуміння можливостей застосування соціальної відповідальності 

серед власників малого та середнього бізнесу; збільшення уваги державних 

органів до соціальної відповідальності організацій малого і середнього бізнесу; 

формування традицій соціально відповідальної поведінки малого і середнього 

бізнесу. 

Все це має на увазі і потреби в проведенні додаткових досліджень в 

рамках вивчення соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу. 

Особливості сучасних соціально-економічних умов вимагають збільшення 

напрямків взаємодії суспільства і бізнесу. Одним з напрямків такої взаємодії 

виступає соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу. Незважаючи 

на формування соціально-відповідальної поведінки власників малого та 

середнього бізнесу, даний процес все ще знаходиться на стадії становлення і 

потребує додаткових досліджень, організаційних і управлінських практик. 
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БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ ЯК КОНЦЕПЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ УСТАНОВОЮ 

 

Б.М. Мушинський, аспірант 

Львівський торговельно-економічний університет 

 

В сьогоднішніх умовах фінансової нестабільності в Україні, актуальним 

постає питання вивчення таких підходів до управління, які б допомогли 

оперативно реагувати на непередбачувані зміни зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Коли такі зміни несуть непередбачуваний характер та наносять 

вагомої шкоди для організації – варто застосовувати засоби та методи 

Безперервності ведення бізнесу (business continuity) та кризового управління 

(crisis management). 

Розробкою стандартів за напрямком безперервності ведення бізнесу та 

найкращих світових практик займалися такі спеціалісти як: Stacy Summers, 

Oliver Pettit, Amy Wohl Phillips, Saul Midler, Muhammad Zafar Iqbal, Pauline 

Bowen, Marianne Swanson та багато інших. За даним напрямком також 

розроблено низку стандартів: ISO 22301, ISO 22313, ISO/IEC 27031, NIST 800- 

84, NIST 800-34. 

Метою роботи є аналіз складових елементів процесу безперервності 

ведення бізнесу та кризового управління у банках, та виявлення шляхів його 

практичного впровадження. 

Виклад основного матеріалу. 

У сучасному світі спостерігається зростання загроз, що стоять перед 

фінансовими установами. Деякі з цих загроз (природні або антропогенні) 

можуть мати настільки нищівний вплив на компанію, що це може привести до 

припинення нею діяльності. Тому сучасним банкам необхідно прийняти 

політику безперервності бізнесу, щоб визначити критичні процеси та ресурси, а 

також вжити необхідних заходів з їх захисту в разі серйозних загроз. 

У відповідності до підходу безперервності ведення бізнесу (ВСМ), 

організація приймає контрзаходи, щоб прямо протистояти ризикам, які можуть 

спричинити значні збої критичних бізнес-процесів [1]. Банк заздалегідь планує 

як реагувати на ті чи інші несприятливі кризові явища, та впроваджує 

відповідну систему у свої щоденні операції, задля швидкого реагування на 

кризу. Таким чином фінансова організація може продовжувати свою бізнес- 

діяльність не завдаючи незручностей клієнтам, партнерам, та втрачаючи 

мінімум доходу та ресурсів. 

Безперервність бізнесу (BCM) включає в себе планування та підготовку, 

для забезпечення можливості організації продовжувати працювати, у випадку 

серйозних інцидентів або катастроф та здатності відновитись до нормального 

стану протягом досить короткого періоду. 

Управління неперервністю бізнесу визначене в Стандарті ISO 22301:2012 

як «процес виявлення потенційних загроз бізнес діяльності організації» та як 
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процес, «який забезпечує структуру для побудови стійкості організації зі 

спроможністю ефективного реагування, яке захищає інтереси ключових 

акціонерів, репутацію, торгову марку та діяльність зі створення цінностей» [2]. 

По своїй суті ВСМ повинен мати всеохоплюючий підхід в управлінні 

компанією, це не повинен бути один із напрямків, це повинен бути підхід до 

мислення при побудові усіх напрямків роботи компанії. Потрібно мислити, 

передбачаючи негативний вплив на бізнес при розробці самого процесу та 

закладати таку можливість задля адекватного розуміння своїх можливостей та 

прихованих резервів. 

Особливу увагу до ВСМ на практиці приділяють ІТ компанії та великі 

корпорації, а також усі фінансові установи. Для гравців в таких серйозних 

сферах як фінанси – це просто невід’ємна частина управління, позаяк 

контролюється національними та міжнародними регуляторами. 

Якщо не існує плану безперервності бізнесу, а організація, про яку йде 

мова, стикається з досить серйозною загрозою або катастрофою, яка може 

призвести до банкрутства, реалізація ВСР та результати, якщо не занадто пізно, 

можуть значно зміцнити шанси на «виживання» організації та її безперервність 

діяльності. 

Окремим напрямком слід відмітити Кризове управління (Сrisis 

management – CM). Не слід об’єднувати ВСМ та СМ в один процес, хоча й 

чіткої межі також проводити не слід. Кризове управління базується на Плані 

кризового управління (Crisis management action plan - CMAP), та має на меті 

забезпечити стабільну діяльність усіх критичних процесів, та роботи банку в 

цілому. План кризового управління є універсальним та не несе в собі 

конкретних покрокових дій при настанні кризи, а лише описує загальну схему 

реагування та ескалації проблеми. Кризове управління не фокусується на 

критичних бізнес процесах, а на контрзаходах щодо кризових явищ, які 

загрожують організації в цілому (наприклад Природні катастрофи, 

Технологічні кризи, Конфронтація, Організаційні помилки, Насильство на 

робочому місці, Чутки, Терористичні напади / техногенні катастрофи, 

Кіднепінг, ін.) [3]. 

Неперервність бізнесу та управління в кризовій ситуації – це два 

взаємопов’язаних процеси, які мають на меті захист компаній від загроз, як 

природних, так і антропогенних [4]. CMAP є першою реакцією на кризу, яку 

має застосувати організація, тому він повинен містити відповідну інформацію, 

щоб чітко визначити виконавців, котрі повинні владнати інцидент. 

Останнім, однак не за важливістю, елементом системи управління 

безперервністю бізнесу повинне бути постійне тестування та перегляд наявних 

Планів та Політики ВСМ. Тестування здійснюється для перевірки 

працездатності планів при виникненні певного набору обставин, що впливають 

на діяльність компанії. План тестування вибирається з урахуванням типу 

компанії і її цілей [5]. Для напрямку ВСМ є дуже критично мати актуальні 

документи, оскільки при надзвичайній ситуації один не оновлений номер       
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телефону може звести на нуль увесь ефективний план та принести більше 

збитків ніж витрати на створення такого Плану. 

Висновки дослідження і перспективи подальшого розвитку. Дана 

робота показала, що управління безперервністю бізнесу забезпечує об'єднання 

всіх застосовуваних на підприємстві заходів в цілісний, адекватний реальним 

загрозам і керований комплекс, що дозволяє компанії безперервно надавати 

послуги, уникнути впливу надзвичайних ситуацій на діяльність і мінімізувати 

можливий збиток. Показано важливість диференціювання Кризового 

менеджменту в окремий інтегрований напрямок зі своїми стандартами та 

Планами. 

Цей комплекс складається з багатьох складових, які повинні бути 

реалізовані в компанії для забезпечення безперервності надання послуг і 

виробництва продуктів. 
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ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

М.В. Одрехівський, д.е.н., професор 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Моделювання інноваційних 

систем (ІС) пропонується розглядати як процес упорядкування організаційних 

компонент у взаємозв’язку і взаємодії для підвищення їхньої адаптогенності, 

стійкості, результативності та ефективності. Оскільки предметом моделювання 

ІС можна вважати систему їхніх стійких характеристик та цілей, де важливими 

є процес і результат моделювання, то модель ІС має охоплювати прогнозування 

основних змінних ІС, бути тим засобом, яким управлінці мають надавати 

необхідного окреслення поведінці працівникам ІС та впливу на них. До 

основних організаційних змінних ІС пропонується віднести: складну 

організаційну структуру (у вигляді дерева цілей, структурних та 

функціональних схем); динамічну систему показників, що характеризують 

стани діяльності ІС, зокрема систему показників ефективностей, яку 

забезпечують системи обліку та аналізу; математичні моделі та інтелектуальні 

програмно-технічні комплекси щодо оцінювання та прогнозування результатів 

діяльності ІС, прийняття оптимальних рішень, що можуть бути реалізовані у 

вигляді інтелектуальної інтегрованої управлінської інформаційної системи; 

систему компенсацій (стимулювання та оплати праці, стратегію кар’єри тощо). 

Все це зумовлює актуальність моделювання ІС, яке б охоплювало усі рівні 

організації ІС у взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізування дослідження та 

публікації вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем моделювання 

інноваційних та соціально-економічних систем загалом, зокрема Большакова А 

С. (2000), Євенка Л.І. (1983), Лавінського Г.В. (1988, 1989), Б.З. Мільнера 

(1975), Ц. Петрі (Pétrie, 1992), Г.Фаделя, М.Фокса, М.Грунінгера (Fadel, Fox, 

Gruninger, 1994), Р. Густаса (Gustas, 2003), Д. Крогсті (Krogstie, 2008) та інших, 

дозволяє дійти висновку, що сучасні підходи до моделювання ІС зумовлюють: 

моделювання організаційної та функціональної структури ІС; вивчення 

варіантів щодо реінжинірингу ІС, їхньої гнучкості, адаптогенності та стійкості 

до умов зовнішнього середовища; розроблення напрямів та підходів щодо 

ситуаційного вибору системних характеристик. Таким чином, моделювання ІС 

має ґрунтуватися на використанні моделей усіх підсистем ІС у їхній взаємодії 

та у взаємодії із зовнішнім середовищем для досягнення поставлених цілей, що 

зумовлює системність моделювання загалом. 

Мета роботи: запропонувати підхід до вирішення проблем моделювання 

інноваційних систем. 

Основний матеріал. Інноваційні системи характеризуються сукупністю 

взаємозв’язаних структур (підсистем), зайнятих виробництвом і 

https://en.wikipedia.org/wiki/M._Gruninger
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Krogstie
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комерціалізацією інноваційних продуктів та продукції, у їх склад, відповідно, 

входять підсистеми які: виробляють інноваційну політику; спрямовані на 

забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності необхідними ресурсами; 

приймають безпосередню участь у процесі створення, комерціалізації та 

практичного використання нових знань; в умовах глобалізації: посилюють 

інтеграційні процеси між системами створення, трансформації та практичного 

використання нового знання; здійснюють аналіз міжнародних потоків знань; 

організовують експорт-імпорт технологій, патентів, ліцензій, технологічні 

альянси між фірмами-резидентами різних держав, міжнародну торгівлю 

консалтинговими послугами, прямі іноземні інвестиції, спільні міжнародні 

інноваційно-інвестиційні проекти, публікації тощо. 

При моделюванні ІС (S) зазначені підсистеми (SSi, i=1,2,…,N) 

пропонується описувати вісьмома множинами системних компонент, а  саме:  Е 

– множина елементів; V – множина показників, притаманних елементам 

множини E, для множини показників V доцільно виділити дві підмножини: Vj – 

підмножина імен показників; Zj – підмножина значень показників, що 

змінюються у часі; W – множина станів системи, елементи якої визначаються 

значеннями показників (підмножина Zj), згідно їх імен (підмножина Vj), у 

фіксований момент часу – множина T; F – множина функцій (дій, операцій), що 

забезпечують перехід системи від початкового стану до головної мети; С – 

множина цілей функціонування системи; R – множина відношень, що містить 

підмножини відношень між самими множинами та між елементами кожної із 

зазначених множин. 

Між даними множинами системної моделі існують наступні види 

відношень:   R (E,Vj)  –  відношення  відповідності,  яке  ставить  у відповідність 

кожному  елементу  множини  Е  деяку  вибірку  із  Vj;   R  (Vj,Zj)  –  відношення 

відповідності між заданим іменем показника та конкретними його значеннями у 

момент  часу  t;  R  (Zj,W)  –  відношення,  яке  ставить  у  відповідність кожному 

елементу множини Zj підмножину значень елементів множини W у момент часу 

t; R (W,F) – відношення порядку, яке задає послідовність виконання функцій 

(дій, операцій) у процесі досягнення головної мети С0. 

Мета, своєю чергою, може формуватися як вимога щодо досягнення 
конкретних значень показників чи станів ефективності підсистем ІС та 

ефективного виконання певних функцій ІC загалом. Тобто, моделюючи ІС, 

необхідно виділити такі обов’язкові множини компонент [2,3,5], які б 

забезпечували повноту моделі (1): 
 

M s  E 1 , E 2 ,..., E i ,..., E N ,V 1 ,V 2 ,...,V i ,...,V N ,W 1 ,W 2 ,...,W i ,...,W N , 
SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS 

 
SSN 

F SS1  , F SS2  ,..., F SSi  ,..., F SSN  , C SS1  , C SS2  ,...,C SSi  ,...,C SSN  , R SS1  , RSS2  ,..., R SSi  ,..., R , 

R(SS1 , SS2 ), R(SS1 , SS3 ),..., R(SSi, SSi 1 ),..., R(SSi 1 , SSi ),..., R(SSN , SSN 1 ). 

 

 
(1) 
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Е 

 

Наведені закономірності структуризації та функціонування підсистем ІС є 

початковими правилами щодо виділення системи елементів та атрибутів моделі 

ІС. З точки зору повноти системної моделі ІС, на верхніх рівнях декомпозиції 

обов’язковим є розгляд у взаємозв’язку таких об’єктів: 
 

Е  Е SS1 , Е
SS2  ,..., E

SSi  ,..., Е
SSN  . , (2) 

 

При декомпозиції елементів множини Е, для кожного елемента 

(E SS1  , E SS2  ,..., E SSi  ,..., E SSN  ) із множини (2), пропонується виділити весь набір 

системних компонент – {V,Z,W,F,С,R}. Наступна декомпозиція елементів (2) та 

їхніх компонент залежить від виду досліджуваної підсистеми SSi, де i = 

1,2,…,N. Спільною для них усіх є ієрархічність структуризації. Це можна 

формалізувати описом на теоретико-множинній мові у вигляді дерева 

взаємовідношень, яке може бути абстрактним рівнем ієрархічної моделі ІС, де 

задаються одиниці їх характеристик та взаємовідношення між ними. Тому це 
буде шестиверствне дерево, де перший граф ( G  ) – граф елементів, другий ( G  ) 

Е V 

– граф показників, третій ( G   ) – граф значень показників, четвертий ( G   ) – граф 
Z W 

станів, п’ятий ( G ) – граф функцій (дій та операцій), шостий ( G ) – дерево 
F C 

(граф) цілей. Даний шестиверствний граф може задавати правила формування 

системної моделі будь-якої ІС [1,4]. Тому модель ІС пропонується подавати у 

вигляді графа, де на рівні першої верстви можуть розміщуватися ієрархічні 

структури усіх підсистем ІС та зовнішнього середовища. Для графічного 

подання усіх верств графа ІС пропонується використовувати елементи макро-, 

мезо- та мікрорівня ІС. Елементи множин E SS1  , E SS2  ,..., E
SSi  ,..., E 

SSN
 

(граф G ) 

вказують на верхній рівень декомпозиції ІС та, відповідно, можуть бути  

описані трирівневими графами. 

Висновки дослідження та перспективи подальшого розвитку. 

Запропонований підхід до моделювання ІС вказує на те, що ІС доцільно 

розглядати як складні системи із сукупністю взаємозалежних підсистем та 

елементів, їхньою структурою, стратегічною та операційною діяльністю, 

зорієнтованою на досягнення проміжних цілей та головної мети в умовах ринку 

та постійних впливів мінливого зовнішнього середовища. Даний підхід до 

моделювання ІС може знайти широке застосовування для моделювання, 

проектування, побудови та перебудови ІС різних рівнів організації, різного 

роду складних систем загалом, що потребує подальших наукових досліджень. 
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За визначенням Ф. Котлера, стратегічне планування – це управлінський 

процес створення і підтримки стратегічної відповідності між цілями фірми, її 

потенційними можливостями і шансами в сфері маркетингу.[2] 

Стратегічне планування як явище та процес передбачення майбутнього та 

підготовки до майбутнього трактується досить широко: як інтегральний процес 

підготовки та прийняття рішень певного типу, як формулювання цілей та 

визначення шляхів їхнього досягнення, як забезпечення підготовленості 

підприємства для конкурентної боротьби на ринках тощо. Тому стратегічне 

планування — це адаптивний процес, за допомогою якого здійснюються 

регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих планів, 

перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі безперервного 

контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. 

Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та 

короткострокових планів, проектів і програм, однак головний змістовний 

акцент при цьому належить довгостроковим цілям та стратегії їхнього 

досягнення. 

Стратегічне планування полягає в розробленні стратегічних рішень (у 

формі прогнозів, проектів програм і планів), що передбачають висування таких 

цілей і стратегій поведінки відповідних об'єктів управління, реалізація яких 

забезпечує ефективне функціонування підприємств у довгостроковій 

перспективі, швидку адаптацію до мінливих умов зовнішнього середовища. 

Основною метою стратегічного планування є обґрунтування можливостей та 

шляхів ефективного функціонування і розвитку підприємства на ринку. 

Зміст стратегічного планування полягає в створенні умов для: 

– стримування прагнення керівників до максимізації поточного прибутку 

на шкоду досягненню довгострокових цілей; 

– орієнтування керівництва на ідентифікацію можливих майбутніх змін 

зовнішнього середовища, а не реагування на зміни, які вже відбулись; 

–  установлення обґрунтованих пріоритетів щодо розподілу наявних 

ресурсів, а також їхньої мобілізації задля вирішення поставлених 

конкретних завдань. 

Концепція стратегічного планування ґрунтується на обліку наступних 

чинників: 

1. Стратегія, як логічне інтегрована послідовна система прийняття 

рішення повинна бути проактивного характеру (попереджувати вплив 

навколишнього середовища). 
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2. Стратегія визначає призначення фірми, її довгострокові цілі, плани дій  

і розподіл ресурсів. 

4. Вибір стратегії означає визначення конкурентної ніші організації та 

сфери її діяльності. 

5. У стратегії враховуються сильні і слабкі сторони організації, а також 

можливості та загрози, що виникають у зовнішньому середовищі. 

6. Стратегія логічне обґрунтовує розподіл завдань на найвищому та 

середньому рівні управління, що забезпечує координацію функцій і 

організаційної структури. 

7. Стратегію можна вважати обґрунтуванням існування організації: у ній 

повинні бути описані економічні та інші вигоди власників (акціонерів). 

На сучасному етапі найбільш поширеними моделями стратегічного 

планування є: 

1. Модель стратегічного планування на основі «стратегічної прогалини». 

«Стратегічна прогалина» — це «поле стратегічних рішень», які мають прийняти 

керівники підприємства для того, щоб перетворити наявні тенденції у 

належному напрямку з метою досягнення потрібних параметрів розвитку 

підприємства (верхня межа «стратегічної прогалини»). Такий підхід робить 

акцент на приведення у відповідність «того, що можливо» з «тим, чого треба 

досягти». «Поле стратегічних рішень» може охоплювати широку гаму 

пропозицій щодо освоєння нових ринків, продуктів, додаткових послуг, а також 

сприяння розвитку сильних та пом’якшення (усунення) слабких сторін 

діяльності підприємства. Для цього використовується весь арсенал моделей і 

методів обґрунтування стратегічних рішень, які допомагають заповнити 

«стратегічну прогалину», насамперед на основі розробки нових продуктово- 

товарних стратегій. Заповнення «стратегічної прогалини» дає змогу відповісти 

на питання «Чи має підприємство можливості для виживання?». 

2. Модель стратегічного планування, що базується на врахуванні 

ринкових переваг. Ця модель тісно пов’язана з використанням результатів 

SWOT-аналізу. Основна увага приділяється врахуванню інтересів акціонерів 

(зовнішніх і внутрішніх), які беруть участь у прийнятті рішень стосовно 

заходів, які забезпечують довгостроковий розвиток підприємства. 

Використання цього підходу обмежене через складність у визначенні та 

балансуванні інтересів великої кількості акціонерів. Ринкові переваги 

трактуються різними групами акціонерів по-різному, що зумовлює труднощі в 

складанні стратегічних і тактичних планів, контроль за їхнім виконанням та 

інтерпретацію отриманих результатів. 

3. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення та 

підтримку конкурентоспроможності підприємства. Визначення 

конкурентоспроможності — складний багатоплановий процес, який 

стосуєтьсярізних сторін діяльності підприємства та потребує розв’язання 

специфічних для кожної фірми завдань, які можна досягти різними способами. 

Цільова спрямованість на довгострокову конкурентоспроможність означає 

більш широкий спектр стратегічних заходів порівняно з моделлю, орієнтованою 
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на «стратегічну прогалину», де іноді достатньо проводити дослідження та 

розробляти стратегії, не виходячи за межі системи «продукт — ринок». В 

межах цієї моделі невідкладною проблемою є визначення ключових факторів 

успіху та розробка відповідних заходів щодо їхньої реалізації. При цьому, 

зокрема, йдеться також про підвищення інноваційного рівня підприємства 

загалом. Модель, орієнтована на конкурентоспроможність, відіграє велику роль 

у розвитку міжнародних зв’язків, коли конкуренція виходить за межі однієї 

країни. 

4. Модель стратегічного планування, орієнтована на створення 

позитивного іміджу. Створення позитивного іміджу підприємства у ринковій 

економіці — це варіант інвестування в забезпечення довгострокового 

функціонування, оскільки підприємства з надійною репутацією мають  

лояльних споживачів, довгострокових партнерів, широкий доступ до інвестицій 

та кредитів тощо. Ця модель містить поширену концепцію соціальної 

відповідальності бізнесу перед суспільством, соціально-орієнтовану філософію 

існування компанії. 

Незважаючи на те, яка з наведених моделей буде використана 

підприємством, завдання стратегічного планування визначаються кожною 

організацією самостійно залежно від діяльності, якою вона займається. Взагалі 

завдання стратегічного планування будь-якої організації зводяться до 

наступного: 

1) планування росту прибутку; 

2) планування витрат організації, і, як наслідок, їхнє зменшення; 

3) збільшення частки ринку; 

4) поліпшення соціальної політики підприємства. 

Таким чином, основним завданням планування є одержання 

максимального прибутку як результату діяльності та здійснення його 

найважливіших функцій: планування маркетингу, продуктивності, інновацій та 

інші. 

Найбільшої ефективності планування досягає в умовах стабільного, 

чіткого, формалізованого і прогнозованого середовища. У цьому випадку воно 

дозволяє заздалегідь передбачати всі основні події і вчасно прийняти всі 

необхідні заходи, включаючи ефективне розміщення та використання ресурсів. 
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Нафто-газова промисловість є складовою частиною паливно- 

енергетичного комплексу України. Нафта є не тільки цінним паливом, але й 

сировиною для різних галузей промисловості. Вона забезпечує більшість 

галузей народного господарства необхідною сировиною, продуктами 

нафтопереробки. Сучасний рівень розвитку науки і техніки дозволяє 

одержувати з нафти різноманітні продукти і вироби: паливо (бензин, дизель), 

паливний мазут, каучук, синтетичні волокна, технічний спирт, розчинники, 

медичні препарати тощо. Саме в цьому – народногосподарське значення 

нафтової промисловості. 

Нафтова промисловість охоплює нафтовидобувну та нафтопереробну 

галузі, які виникли ще в ХІХ столітті. Нафтовидобувна промисловість об’єднує 

підприємства з розвідування й видобутку нафти та попутного нафтового газу, 

зберігання та транспортування нафти [1-5]. 

Українські геологи розвідують нові родовища нафти та газу. В Україні 

розвідано біля 300 родовищ, які є базою нафтогазової промисловості. Найбільш 

перспективним за видобутком нафти і газу вважається Дніпровсько-Донецький 

регіон, де зосереджено до 85% ресурсів країни. Відкриті газові родовища в 

Карпатському регіоні. У перспективі розвитку нафтової промисловості України 

розробка нафтових родовищ в шельфі Азовського і Чорного морів, підвищення 

виходу світлих нафтопродуктів на нафтопереробних заводах країни, 

удосконалення устаткування у всіх галузях цієї промисловості. При здійсненні 

всіх вищеперелічених дій Україні вдасться вивести галузь з кризи. За останніми 

оцінками фахівців потенційні нерозвідані ресурси нафти на суші складають 

більш ніж 780 млн. т. Ці оцінки підтверджують і геологічні передумови [6-9]. 

Нафтогазова галузь в сучасних умовах перебуває в тяжкому стані. З 

кожним роком залягання нафтових та газових родовищ вичерпуються, 

продуктивні горизонти стають глибшими, що визначає умови їх видобування, 

зменшуються обсяги поставки і переробки нафти. Серед основних проблем 

нафтогазової промисловості можна виділити наступні [10]: 

− скорочення обсягів загального видобування нафти і газу в Україні; 

− неефективність диверсифікації газо- та нафтопостачання в Україну; 

− великий об’єм споживання природного газу в Україні; 

− залежність від монопольних постачальників; 

− неповна завантаженість вітчизняних нафтопереробних заводів; 

− криза неплатежів, особливо в газовому секторі. 
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Налагодження ефективного управління галуззю передбачає залучення 

потужної економіко-математичної бази, невід’ємною складовою якої є 

імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання сьогодні набуває значного 

поширення, як інструмент дослідження економічних процесів та систем, що 

знаходить відображення у появі значного кола прикладних розробок [11-19]. 

Стосовно обраної предметної області це означає можливість побудови 

моделі нафтовидобувного підприємства для відпрацювання експериментів 

щодо впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на його діяльність. Поставлена 

задача є безумовно актуальною завдяки наявності дуже незначного числа 

промислових модельних додатків у цій сфері. 

Розроблена імітаційна модель діяльності нафтовидобувного підприємства 

побудована на базі платформи AnyLogic. Для даного дослідження були задіяні 

методи системної динаміки та агентного моделювання. В якості об’єкту 

моделювання обрана одна з найбільших вітчизняних нафтодобувних компаній – 

«Укрнафта» [20]. 

Робота моделі відпрацьована на ситуаціях, що можуть виникнути в 

умовах ринкової економіки та постійного впливу зовнішніх чинників. 

Моделювалися основні бізнес-процеси нафтовидобувного підприємства: 

1. Добування нафти та супутнього природного газу з розробленого 

родовища. 

2. Відділення природного газу від основної маси нафти. 

3. Зберігання нафти та газу. 

4. Реалізація нафтопродуктів та природного газу на ринку збуту. 

Модель допомагає визначити вплив різноманітних параметрів на кінцеві 

показники функціонування підприємства: 

− попиту на продукти нафтовидобування на зміну об’ємів видобування 

цих продуктів підприємством; 

− відсоткового відношення нафти та природного газу, що видобуваються; 

− ринкових цін на загальний прибуток підприємства; 

− затратної частини видобутку на кінцеві фінансові показники діяльності 

підприємства; 

− квотування ОПЕК на коливання ринкових цін. 

Розроблена імітаційна модель дозволяє ускладнювати її за рахунок 

включення додаткових блоків імітації бізнес-процесів та змін вже існуючих 

параметрів. Згідно з цим модель можливо пристосовувати до багатьох умов 

моделювання та проводити більш реалістичні експерименти. 

Факторний характер моделі дозволяє в ході імітаційних експериментів 

програвати різноманітні ситуації з формуванням наслідків, що сприяє 

прогнозуванню можливих сценаріїв та розробці реальних стратегій поведінки 

компанії. 

Подальші дослідження планується спрямувати на розширення кола 

імітаційних експериментів – зокрема, оптимізаційних, порівняння прогонів, 

варіювання параметрів, − що забезпечує інструментарій системи AnyLogic. 
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Кінцева мета – створення дієвих імітаційних тренажерів для відпрацювання як 

оперативних, так і стратегічних рішень менеджерами підприємств 

досліджуваної галузі. 
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ОЦІНКА МАРКЕНГОВОЇ АКТИВНОСТІ ХІМЧИСТОК В ОДЕСІ 

МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ 

 

А.С. Семенов, к.ф.-м.н., доцент 

І.А. Делістіянова, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Конкурентоспроможність серед вітчизняних підприємств-хімчисток на 

ринку сфери послуг достатньо висока як в цілому в Україні, так і в м. Одеса. 

Стрімкий розвиток зовнішнього ринкового середовища змушує підприємства 

самовдосконалюватись, створювати конкурентні переваги, які для кожного 

підприємства є особливими. 

Послуги хімчистки були, і будуть залишатися актуальними, оскільки на 

нашому ринку з'являється все більша кількість дорогого одягу, килимів і 

виробів зі шкіри та хутра. Всі ці речі вимагають певного типу догляду, який 

часто забезпечити на побутовому домашньому рівні немає можливості. У 

зв'язку з цим люди звертатися за даною послугою в найближчі хімчистки. 

Професійна хімчистка – це якісне видалення плям і забруднень. Це простий 

спосіб повернути одягу, взуття та аксесуарів відмінний зовнішній вигляд. В 

умовах хімчистки використовуються спеціальні засоби та обладнання, що 

дозволяє максимально ефективно вирішити питання очищення різних типів 

тканини [1, 2]. 

Найбільшими хімчистками міста Одеси є три мережі хімчисток 

«Акватех», «Kims», «Одеська хімчистка» з такими характеристиками. 

Хімчистка «Kims». Найбільша мережа в Одесі та Україні, зручне 

розташування у багатьох районах міста. На ринку працює 10 років. Фахівці 

регулярно освоюють новітнім європейським технологіям [6]. 

Хімчистка «Акватех». Мережа в Одесі, 15 прийомних пунктів, працює на 

ринку 15 років. Використовують новітні технології [5]. 

Хімчистка «Одеська хімчистка». Перша хімчистка в Одесі, працює  

більше 70-ти років. Розташована у Маліновському районі, має лише один 

прийомний пункт. В хімчистці використовують новітні технології, та тільки 

якісні італійські засоби для чистки [4]. 

Оцінку маркетингової активності проведено із застосуванням методу 

аналізу ієрархій. 

Метод аналізу ієрархій – це математична процедура для ієрархічного 

зображення елементів з метою визначення суті будь-якої проблеми. Метод 

полягає в декомпозиції проблеми на простіші складові частини, а також в 

обробленні суджень особи чи осіб, котрі приймають рішення (ОПР) на підставі 

парних порівнянь пріоритетів (критеріїв) доцільності. Це дає змогу оцінити 

рівень взаємодії елементів ієрархії [1, 2, 7]. 
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Для оцінки конкурентних позицій трьох хімчисток було обрано три групи 

чинників. Зв’язок цих чинників наведено у ієрархічній моделі на рис. 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1 – Ієрархічна модель маркетингової активності 

Запропонована трирівнева оцінка підприємств-хімчисток дозволить 

виділити підприємства, які займають лідируючі позиції на кожному з рівнів, за 

кожним з досліджених показників. 

Для попарного порівняння чинників підприємств, використовується 

шкала відносної важливості (значущості, переваги), яка запропонована відомим 

американським системним аналітиком Т. Сааті [7]. 

Результати попарних порівнянь та аналізу впливу факторів 2-го рівня на 

мету аналізу першого чинника (верхнього) рівня ієрархії із рис. 1 наведено у 

табл. 1. 

Як видно з табл. 1, що найбільш вагомими чинниками у експертному 

порівнянні є: рівень цін на послуги, якість обслуговування, компетентність 

персоналу. 

Після експертних оцінок за методом попарних порівнянь виникає питання 

про ступінь узгодженості одержаних оцінок. За міру узгодженості приймають 

два показники: індекс узгодженості (ІУ); відношення узгодженості (ВУ) [6, 7]. 

З теорії матриць відомо, що повна узгодженість оберненої симетричної 

матриці, якою є матриця переваг, еквівалентна рівності її максимального 

власного значення max і кількості об’єктів, що порівнюються (max=n) [7, 8, 9]. 

Отримані значення max, ІУ, ВУ наведено в табл. 1. Зазначимо, що ВУ = 

0,177 – відношення узгодженості є задовільним. Рівень узгодженості повинен 

відповідати тому ризику, який виникає при роботі з неузгодженими даними. 
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Таблиця 1 – Матриця попарних порівнянь 

 
Розглянуто вплив факторів 3-го рівня на фактори 2-го рівня, тобто 

визначено перевагу (значущість, «вагу») кожної з хімчисток по відношенню до 

кожного з факторів 2-го рівня. 

Перемноженням матриці локальних пріоритетів 2-го рівня на вектор 

стовпець локальних пріоритетів 1-го рівня отримано глобальні пріоритети 

хімчисток [7, 8, 9, 10]. 

Отримано такі результати: 54,2 %, що надається хімчистці «Kims», 28% − 

«Акватех», 17,3 % − «Одеська хімчистка». Тобто з урахуванням всіх чинників 

перевагу має хімчистка «Kims». 
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Проведемо розрахунок узагальненої міри узгодженості (для всієї ієрархії). 

Розрахуємо індекс узгодженості 2-го рівня як добуток (скалярний) 

вектору індексів узгодженості 2-го рівня на рівень пріоритетів 1-го рівня: 
 

(0,068; 0,062; 0,068; 0,000; 0,091; 0,073; 0,012; 0,043; 0,068)  (0,185; 0,090; 

0,229; 0,127; 0,052; 0,028; 0,072; 0,186; 0,03) = 0,051. 

 

Узагальнений індекс узгодженості М розрахуємо як суму узгодженості 1- 

го та 2-го рівнів: 

 

М = 0,051+0,256 = 0,307 
 

Аналогічно розраховуються сумарний випадковий індекс М̃ = 1,56 та 

відношення узгодженості для всієї ієрархії: 
 

М 
ВУ = 

М̃ = 
0,307 

1,56 
= 0,197 

 

Оскільки, ВУ < 0,2 – ступінь узгодженості прийнята. 

Отримані результати проведених розрахунків маркетингової активності 

дозволяють визначити конкурентоспроможність та маркетингову активність 

досліджуваної групи підприємств-хімчисток, тобто, виходячи з того, що для 

кожного досліджуваного підприємства сфери послуг розраховано один 

результуючий показник, який можна вважати комплексним показником 
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конкурентоспроможності та маркетингової активності підприємств сфери 

послуг. Цей підхід надає можливість проаналізувати конкурентоспроможність 

досліджуваних підприємств сфери послуг та визначити підприємство-лідера 

серед досліджуваної групи. 

В Україні спостерігається активний розвиток сфери послуг, що істотно 

впливає на зростання і інтенсивність конкуренції на ринку. Тому вітчизняним 

підприємствам необхідно активно займатися пошуком резервів підвищення 

конкурентних переваг на ринку, що обумовлює необхідність дослідження 

засобів маркетингової активності. Проведені дослідження можуть бути 

корисними для маркетингової служби, яка проводить аналіз чинників розвитку 

сфери послуг підприємств-хімчисток. 
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С появлением и развитием рынка ценных бумаг естественным образом 

возникла проблема оптимального размещения капитала. Большинство 

финансовых операций – рискованные, в том смысле, что их эффективность не 

детерминирована, т.е. не полностью известна на момент заключения сделки. 

Особенно это относится к операциям покупки и продажи ценных бумаг, прежде 

всего акций. Покупая акции одной компании, инвестор ставит свое 

благополучие в зависимость от курсовых колебаний акций этой компании. Если 

же он вложит свой капитал в акции нескольких компаний, то эффективность 

сформированного таким образом портфеля ценных бумаг будет зависеть от 

усредненного курса нескольких компаний, а степень риска будет задаваться 

усредненным риском компаний [1]. Если усредненный риск меньше отдельных 

рисков или даже равен нулю (в исключительных случаях), выполняя эту 

операцию, инвестор уменьшает риск. В финансовой экономике проблема 

управления и выбора структуры портфеля ценных бумаг является одной из 

наиболее важных проблем. 

Основными параметрами классической стратегии управления портфелем 

является желаемая доходность и риск. При формировании инвестиционного 

портфеля инвестор желает максимизировать доходность при ограниченном 

риске [2]. Таким образом, инвестор, имея некоторую сумму денег, предполагает 

вложить её на определенное время, при этом его целью является 

минимизировать риск портфеля и получить максимально возможную выгоду. 

Управление портфелем заключается в перераспределении капитала  

между различными видами вкладов посредством банковского счета [3]. Можно 

выбрать стратегию поведения так, чтобы на личные расходы не использовались 

денежные средства и при формировании инвестиционного портфеля заёмные 

средства не привлекались. Задача управления портфелем ценных бумаг 

заключается в слежении за эталонным портфелем. В результате реализации 

алгоритма идентификации на выходе получаем значения параметров 

доходности и риска. 

Задачей данной работы являлось построение модели управления с 

использованием оценочных значений доходности и риска, т.е. осуществление 

управления инвестиционным портфелем с идентифицированными 

параметрами. Инвестор определяет для себя эталонный портфель и 

предполагает, что его реальный портфель будет следовать капиталу эталонного 

портфеля с наименьшими отклонениями. Можно сказать, что эталонный 

портфель зависит от склонности инвестора к риску. 

Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля, предложенную в 

работе [4]. Портфель состоит из n-1 –го вида рисковых вложений и банковского 
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счёта. Под рисковыми вложениями понимаются те инвестиции, у которых 

доходность случайная величина. Предполагается, что банковский счёт имеет 

неслучайную доходность, и она может изменяться. 

Управление портфелем заключается в том, что капитал вкладчика 

перераспределяется между различными видами инвестиции посредством 

банковского счёта. То есть инвестор в нужный для него момент снимает 

капитал с банковского счёта и вкладывает его в определенный вид актива, 

который представляет наибольший интерес в данное время. Затем, если его не 

устраивает доходность или риск актива, то вкладчик может продать данные 

акции. После чего на усмотрение инвестора полученный капитал можно 

положить на банковский счёт, либо приобрести другие акции. Портфель в 

данном случае будет самофинансируемым, т.е. деньги из других источников на 

банковский счёт не поступают, а со счёта снимаются только для вложения в 

ценные бумаги. Структура и динамика такого портфеля описывается в виде 

графа переходов, узлы которого представляют собой капитал, помещенный в i- 

ый финансовый актив, а дуги – направления и объем перераспределяемого 

капитала из этих узлов в узел банковского счета и обратно [4]. 

Задача идентификации заключается в нахождении оценок параметров 

доходности и риска инвестиционного портфеля. Основная идея задачи 

идентификации параметров состоит в том, чтобы оценочные значения 

сходились к истинным значениям. 

Для описания эволюции цен рисковых финансовых активов используется 

уравнение геометрического (экономического) броуновского движения [3]: 

 

dyi (t ) = µi (t )dt + σ i (t)dωi (t ), (1) 

 
где ln Si (t ) = yi (t) логарифм цены рисковой ценной бумаги ; 𝜇𝑖(𝑡) – 

доходность ценной бумаги; 𝜎𝑖(𝑡) - неопределенность или риск, называемой в 
экономике   волатильностью   или   изменчивостью;   ωi  (t   )   –   стандартные 

независимые винеровские процессы; 𝑖 = 1̅̅,̅(̅̅�̅̅�−̅̅̅1̅̅) 
определяющие доходность и риск портфеля. 

. Получены формулы, 

Рассмотрено поведение модели при конкретных численных значениях 

параметров. Определена стратегия управления инвестиционным портфелем, 

состоящего из банковского счета и акций двух видов, цены которых 

описываются приведенным уравнением с соответствующим параметрами m1, 

m2, s1, s2. Доходность банковского счета r, доходность эталонного портфеля 

m0. Поведение модели также зависит и от объёма вложений в активы x1, x2, x3. 

Компонента x3 описывает состояние банковского счета. 

Предполагалось, что инвестор обладает капиталом в 100 единиц, а 

доходность банковского счета, на котором вкладчик может расположить свой 

капитал r = 0.002; доходность эталонного портфеля m0 = 0.007; желаемые 

доходности для акций первого вида m1 = 0.01, второго вида m2 = 0.015, и 
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соответственно риск акций s1 = 0.01, s2 = 0.02. Объём капитала в акциях первого 

вида составляет x1 = 20, второго вида x2 = 30, на банковском счете x3 = 50. 

Результаты численного моделирования можно проанализировать на 

графиках. На оси абсцисс указаны номера интервалов, а на оси ординат  

указаны суммы вложений. 

Численное моделирование производилось в двух вариантах: первый, 

когда предполагается, что мы точно знаем доходность и риск акций и 

соответственно цены активов; второй, когда предварительно производится 

идентификация параметров инвестиционного портфеля, т.е. определяются 

оценочные значения доходности и риска. 

Вычисления проводились в программном продукте Matlab. Программа 

состоит из пяти файлов. Из главного файла вызываются последующие файлы 

для расчета и численного моделирования поведения инвестиционного портфеля 

путем выдачи информации о доходности и риске. Дифференциальные 

уравнения решаются встроенным в Matlab оператором ode45. Получен 

объемный материал для анализа и выводов о поведении инвесторов. 

Приведем здесь результаты моделирования, например, при точных 

параметрах, т.е. расчеты в первом варианте (рис.1). 
 

 

Рис. 1 - Динамика портфеля, состоящего из двух видов акций и 

банковского счета с использованием точных параметров (1 – акции первого 

вида, 2 – акции второго вида, 3 –банковский счет, 4 – эталонный портфель, 5 – 

управляемые акции первого вида, 6 – управляемые акции второго вида, 7 – 

управляемый банковский счет, 8 – построенный инвестиционный портфель). 

 

Анализируя результат, можно сказать, что полученный инвестиционный 

портфель отклоняется от эталонного портфеля. Капитал между активами 

перераспределяется посредством банковского счета. Можно заметить, что при 
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управлении акции второго вида продаются, в то время как акции первого вида в 

течение некоторого времени приобретаются. Капитал на банковском счете в 

течение всего времени растет, за счет банковского процента и того, что 

средства от продажи активов переводятся на банковский счет. 
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Актуальність теми обумовлена тим, що маркетинг - це багатогранне 

поняття, яке зачіпає практично всі сфери нашого життя. Маркетингова 

діяльність вийшла за межі фірми в зв'язку з задоволенням потреб населення і 

злиттям різних ринків в єдину систему. 

Проблемою сучасного маркетингу займаються такі всесвітньо відомі 

вчені, як: М. Альберт, Дж. Грейсон, Ф. Котлер, П. Роуз, М. Мескон, Ф. Хедоурі, 

М. І. Белявцев, В. Н. Воробйов та ін. [1, 2]. 

Однак проблема розвитку маркетингу в специфічних умовах ведення 

бізнесу в Україні залишається актуальною і малодослідженою. Це стосується і 

тих, хто працює в секторі B2B - бізнес для бізнесу. Такий маркетинг включає в 

себе продажу продукту або послуги однієї компанії іншою. Методи засновані 

на тих же принципах, що і в сфері B2C, але спосіб реалізації інший. Звичайні 

покупці роблять вибір на емоціях, звертають увагу на ціну і популярність. 

Клієнти сектора B2B оцінюють покупку за ціною і потенціалу прибутку. 

Мета роботи - представити кілька порад по маркетингу B2B. 

1. Клієнтоорієнтований маркетинг. Сучасне суспільство використовує 

мобільні пристрої частіше, ніж комп'ютери. Всі ваші повідомлення, програми  

та пропозиції повинні бути інтелектуальними, тому що так вони краще 

задовольняють потреби клієнта. Наступна тенденція - персоналізація. Вона 

ставить потреби і очікування клієнта на перший план. Особливо цікаво 

комбінувати персоналізацію та автоматизацію. Те ж саме відбувається і з 

маркетингом на основі облікового запису та відео. 

2. Глибокий аналіз цільової аудиторії. Оскільки всі маркетингові кампанії 

повинні бути орієнтованими на клієнтів, вам потрібно зібрати максимум 

інформації про них. Знання стає бізнес-активом. Потрібно слідкуйте за якістю і 

точністю даних. Чим більше ви знаєте про аудиторію, тим краще адаптуєте 

свою рекламу, продукти і послуги, збільшите продажу та удосконалите 

підтримку клієнтів. Є багато простих і зрозумілих способів збору інформації. 

Наприклад, поставити запитання безпосередньо там, де аудиторія максимально 

активна. 

3. Відео. Це ще одна тенденція, яка зростає з кожним роком. Але тепер, 

відео буде приємним доповненням маркетингової стратегії. Воно стане 

обов'язковою частиною кампаній. На щастя, це не так складно, як може здатися 

на перший погляд. Але потрібно пам'ятати, що навіть в такому секторі, рішення 

приймають люди. І маркетинг в B2B повинен враховувати їх потреби. Зробіть 

відео, яке чітко описує вашого ідеального клієнта і чим ваша пропозиція може 

йому допомогти. 
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4. Інтерактивний контент. Те, що людям більше цікаві матеріали, з якими 

можна активно взаємодіяти, - факт, що відбувся. Уже кілька років інфографіки, 

вікторини, опитування, квести тощо набирають популярності. 

5. Партнерський маркетинг. Підприємці різних ніш отримують основний 

дохід від партнерських продажів. Для B2B це особливо актуально. Партнерство 

може бути різноманітним: 

- згадка бренду; 

- співавторство контенту; 

- прямий продаж продуктів партнера; 

- спільні акції. 

6. Гнучкий маркетинг. Гнучкий маркетинг допомагає працювати 

продуктивніше і набагато швидше. Мета - дати вам можливість робити 

правильні речі і приймати правильні рішення в потрібний час. Гнучкий B2B- 

маркетинг передбачає широку взаємодію між різними відділами компанії і 

клієнтами. Переваги такої моделі виходять далеко за рамки продажів. 

Наприклад, гнучкий маркетинг часто використовується для просування бренду. 

Для цього потрібно знайти тему цікаву і зробити матеріал, ґрунтуючись на ній. 

Наприклад, рекламна пародія на популярний відеокліп. 

7. Експериментальний маркетинг. Експериментальний маркетинг 

допомагає вашим клієнтам ознайомитися з брендом ще до співпраці. Фізично 

або у віртуальному світі. Тенденція зростає, тому все більше клієнтів очікують 

таких можливостей від своїх постачальників товарів і послуг. 

8. Автоматизація. Дослідження показали, що впровадження технологій 

автоматизації маркетингових кампаній - один з найбільш швидкозростаючих 

трендів. Сьогодні використовується все більше інструментів для автоматизації, 

різних типів і форматів. Підприємці B2B використовують їх для цілого ряду 

дій. Автоматизація дає підприємцям широкі переваги: вам не потрібно сидіти і 

відстежувати кожну деталь бізнесу. І не обов'язково наймати для цього багато 

персоналу. Проста програма для автоматизації того чи іншого процесу 

заощадить ваші час, сили і ресурси. 

Таким чином неважливо, що модно в наступаючому році. Спробуйте 

просто поговорити зі своїми клієнтами. Відмінний привід для цього - живі 

події. Як не дивно, це ще один потужний інструмент контент-маркетингу. 

Можливо, тому що люди бачать вас обличчям до обличчя. Саме тут ми 

отримуємо якісні дані для того, щоб ставити правильні питання. Нові технології 

- це чудово, але правильні питання працюють набагато краще. І потрібно 

бачити клієнтів як реальних людей, щоб задавати ці питання. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

М.М. Федорова, магістр 

Одесский национальный политехнический университет 

 

Торгівля – важлива складова економіки будь-якої держави. На 

сьогоднішній день за умов розвитку ринкових відносин та постійних 

економічних й політичних реформ, торгівля відноситься до найбільш 

прогресивних видів діяльності, що стосується всіх верств населення. Як галузь, 

торгівля має свою специфіку – необхідно в поточному режимі відстежувати 

попит та максимально швидко корегувати пропозицію згідно нього, слідувати 

ринковим законам ціноутворення, розуміти та вміти привабити власну цільову 

аудиторію, пам’ятати про податки та акцизні збори, здійснювати торгівлю із 

застосуванням реєстраторів розрахункових операцій згідно із законодавством, 

вести книгу обліку, забезпечувати права споживача, дотримуватися санітарних 

вимог, проводити експертизи якості власного товару та дотримуватися термінів 

його зберігання й багато-багато іншого, залежно від специфіки товару та 

способу ведення торгівлі. Крім того, будь-який ринок являє собою стохастичну 

систему, події якої виникають випадковим чином. А отже необхідні гнучкі 

інструменти регулювання та управління, до яких, зокрема, відноситься 

інструментарій інтернет-маркетингу. 

Проблемам, пов’язаним з управлінням торговими підприємствами та зі 

стратегіями їх розвитку й просування, присвячено досить багато досліджень, 

наприклад [1-4]. Проте маркетинг, як вид діяльності (сам по собі) та окремо 

взяті його інструменти (наприклад, моделювання, як апарат для прийняття 

управлінських рішень, та створення й оптимізація сайту, як засіб просування) є 

складною і неоднозначною темою, а отже залишається актуальним для 

досліджень. Ряд існуючих проблем сучасного маркетингу включає не 

сформованість, недостовірність ринку інформації – надлишок зайвої, «пустої» 

інформації та її суперечливість, наявність вигаданих фактів, псевдо-експертів  

та некомпетентних спеціалістів; складність розвитку клієнтської бази – 

привернення та, головне, утримання клієнтів; перенасиченість українського 

ринку рекламою і як наслідок зниження її ефективності; необхідність 

диференціації підходів для впливу на окремі сегменти ринку; неоднорідність та 

стохастичність ринку; вплив на сприйняття реклами та купівельної 

спроможності не лише економічних, а й культурних, політичних та соціальних 

факторів. 

Ринок практично вільний якщо йдеться про нові формати продажів. Тому 

прямих зіткнень торговельних інтересів у найближчий період не 

передбачається. Обороти кожного окремого торгового представника 

залежатимуть виключно від того, наскільки підприємство привабливе для 

покупців. 
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Виходячи з усього вищезазначеного, стає зрозумілою особлива 

необхідність застосування та розробки конкретних напрацювань (макетів, 

моделей, програм) для перевірки ефективності кожної окремо взятої 

маркетингової стратегії перед її впровадженням на певному підприємстві, 

зокрема, торговому. 

Проблемам розвитку апарату імітаційного моделювання присвячена 

значна кількість літературних джерел [13-17]. Однак, світ не стоїть на місці і 

саме моделювання для прийняття управлінських рішень та стратегій розвитку 

діяльності компаній набуває все більшої актуальності. Цій темі присвячений 

ряд промислових додатків, серед яких [18-20], а отже проведення досліджень в 

окресленій галузі можна вважати актуальним. 

З використанням системно-динамічної та агентної методології в 

проведеному дослідженні була розроблена імітаційна модель діяльності 

типового торгівельного підприємства. В якості програмної платформи 

реалізації імітаційних експериментів використана система багатопідходного 

імітаційного моделювання AnyLogic. 

В якості об’єкту був обраний типовий представник малого бізнесу на 

торгівельному ринку України – приватне підприємство «Елекон і В» 

На моделі досліджується динаміка потоків клієнтів підприємства; 

процеси формування попиту та корегування пропозиції в залежності від 

політики управління запасами; оцінюється вплив ефективності реклами на 

кінцеві показники функціонування. Тенденції споживчого ринку 

відтворюються із залученням модельного блоку розповсюдження товарів й 

послуг за Бассом. Модель має модульну відкриту структуру, що дозволяє 

ускладнювати її за рахунок включення додаткових блоків імітації бізнес- 

процесів торгової фірми чи фірми-виробника. 

Модель представляє собою тренажер для відпрацювання оперативних та 

стратегічних рішень із зміною значень конкретних параметрів, термінів та 

кроків імітації. Параметричні настройки, можливість проведення різних типів 

експериментів, зручний та простий інтерфейс створюють можливості адаптації 

моделі до специфіки конкретних об’єктів галузі. Зручність, адаптивність та 

наочність моделі роблять доступною її експлуатацію для рядових 

співробітників фірми, що дозволяє сприймати її як повсякденний засіб 

використання. Тренажерний характер моделі дозволяє програвати в ході 

імітаційних експериментів різноманітні управлінські рішення з формуванням 

прогнозованих наслідків, що сприяє запобіганню помилок в розробці реальних 

стратегій поведінки фірми. Такі можливості цілком відповідають специфіці 

мінливого та гнучкого ринку. 

В якості інструменту реалізації стратегії торгівельного підприємства, 

просування інформації та приваблення клієнтів пропонується створений та 

розміщений в мережі Інтернет веб-сайт. Для досліджуваного підприємства 

торговий сайт було створено за допомогою бібліотеки онлайн-шаблонів 

лендінгових сайтів, технологій html 5, css3, мови програмування JavaScript 
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(зокрема бібліотеки j-query). На сайті виставлено каталог товарів підприємства, 

перелік надаваних послуг, основна та додаткова інформація для клієнтів. 

Подальші дослідження необхідні як для взятого за приклад підприємства 

«Елекон і В», так і загалом для будь-якого торгового підприємства – розвивати 

математичний апарат, збирати та досліджувати статистику, підключати 

алгоритми пошукової реклами (наприклад GoogleAdWords), оптимізувати веб 

сайт за допомогою СЕО-технологій, просуватися за допомогою соціальних 

мереж та інтернет-блогів, використовувати засоби не лише прямого 

маркетингу, а й e-mail маркетингу, вірусного маркетингу, прихованого 

маркетингу, ігрового маркетингу, інтерактивні мультимедія-технології, хмарні 

технології збереження та розповсюдження інформації та інші інструменти 

сучасної економіки високих технологій. 
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INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS AN 

INSTRUMENT FOR INCREASE QUALIFICATION 

 

T.V. Filatova 

О.О. Chernyshov 

Odesa National Polytechnic University 

 

В данной работе описаны основные элементы, при которых  

специалисты любой сферы получат повышение квалификации. Описанный 

инструмент предполагает использование и внедрение информационных систем 

и технологий в учебных планах первого (бакалаврского) уровня высшего 

образования, а также использование предложенной системы отслеживания, 

оценки изменений актуальности профессий. Предложенный инструмент 

осуществит мониторинг актуальности профессий, базирующийся на 

информационных технологиях. 

У даній роботі описані основні елементи, при яких фахівці будь-якої 

сфери отримають підвищення кваліфікації. Описаний інструмент передбачає 

використання і впровадження інформаційних систем і технологій у навчальних 

планах першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а також використання 

запропонованої системи відстеження, оцінки змін актуальності професій. 

Запропонований інструмент здійснить моніторинг актуальності професій, що 

базується на інформаційних технологіях. 

This paper describes the main elements under which specialists in any field 

will receive advanced training. The described tool involves the use and 

implementation of information systems and technologies in the curricula of the first 

(bachelor) level of higher education, as well as the use of the proposed system of 

tracking, assessing changes in the relevance of the professions. The proposed tool 

will monitor the relevance of professions based on information technology. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационные 

системы, профессия, сеть, безработица, работодатель. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи, професія, 

мережа, безробіття, роботодавець. 

Key words: information technology, information systems, profession, network, 

unemployment, employer. 

Justification of the relevance of the problem. Information technology and 

systems are closely linked to different areas of activity. The automation they bring 

greatly accelerates various operations and processes. 

Today, the fastest access to relevant information can be obtained through the 

World Wide Web. Thanks to the network, the world is actively moving towards the 

active automation of many operations and processes. Buy a ticket, pay for services 

and goods, make a reservation, enroll in an online queue, or find a vacancy by using 

an information system that uses the global network. 

That is why today, the problem of electing a specialty, the acquisition of a 
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profession should also be solved at the level of network systems. 

Analysis of recent research and publications. In recent years, the outflow of 

labor has so increased that measures are currently being taken to prevent the 

departure of citizens abroad for the purpose of employment. Many scientists are busy 

with the problem of unemployment and the ways to solve it. Worldwide innovations 

and innovations that arise literally on a monthly basis make society react to these 

changes and take them into account. The given researches are engaged by a number 

of authors, the task of which is to solve a problem of employment. According to 

statistics, today there are a number of significant problems in the functioning of the 

labor market in Ukraine. In addition, there is another problem - the employment of 

graduates of educational institutions. That is, the relevance of the knowledge and 

skills of the existing reality. Unemployment is a social problem in many countries of 

the world. 

The purpose of the work is to identify an instrument that can analyze the 

labor market and determine the relevance of existing professions. That is what 

qualifies for any profession. Jobs are interested in educational institutions, future 

employees and other services that deal with employment or unemployment. 

The main material. Information systems and technologies are needed for use 

in any profession. This is a tool for improving the skills of existing or future 

specialists. In addition it is possible to apply a tool for labor market analysis [1]. A 

tool that is capable of responding to changes in the workplace, compiling statistics 

and making forecasts. Such a tool will help identify those professions that lose their 

relevance, help employees adjust to the requirements of the labor market. This will 

help in the future to reorganize the structure of professions, to immediately 

implement advanced training, or to engage in internships in connection with a 

particular situation, as well as to implement a more global and fundamental approach 

to future changes in the educational field - skills change, skills, competences, etc. 

Information technology, further studied, will allow the implementation of 

additional tasks by specialists in the economic, technical or other fields. The most 

optimal and at the same time the most effective are those that use Internet resources. 

Having analyzed the parameters on the statistical sites of the unemployment fund, 

employment centers, job offerings sites to find the vacancy required by the employer, 

one can determine both the demanded and the unclaimed professions (so to speak, 

obsolete). This approach allows us to analyze not only the number of vacancies in a 

particular profession and the level of wages, but also to analyze the requirements 

imposed by the employer. 

The proposed solution to solve the problem of advanced training of modern 

specialists is to obtain additional knowledge and skills at the level of the first 

(Bachelor) level of higher education and use of the system, which will provide the 

fulfillment of tasks, may be a tool for parsing site analysis. 

Parallel analysis - in computer science it is a process of analysis of the input 

sequence of characters, in order to parse the grammatical structure according to the 

given formal grammar. During parsing, the text is written to the data structure, which 
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is much easier to analyze and which is well suited for further processing [2]. The tool 

must have a predefined list of existing occupations in order to calculate the statistics 

of vacancies presented on the site. The occupations in the list and the vacancies listed 

on the site may differ not only in word order but also in language. Therefore, the 

analyzer should be able to do the translation of words in the title, as well as be able to 

do the categorization of text using the technology of uncontrolled machine learning 

[3]. Categories are the list of professions. 

With this tool you will be able to daily analyze sites with vacancies to get the 

most up-to-date information. 

Conclusions of the research and prospects for further development. The 

tool aims to acquire knowledge of information systems and technologies and is able 

to control changes in the labor market in the long run can significantly reduce 

unemployment and improve the state of the economy. Such a tool will be useful for 

both employers and employees and educational institutions. The problem of a modern 

specialist is currently worried not only by employers, but also by educational 

institutions, the Ministry of Education and Science, who must establish a curriculum, 

depending on the state of the labor market. Summarizing the above, we can say that 

any instrument or technology that will allow the least of the losses or losses to get out 

of the problem situation not only the individual, but society as well as governing 

bodies in general, will be relevant, important and promising in solving further 

development of this sphere. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-ФІРМИ 

М.В. Хортюк, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 
Сьогодні інформаційні технології (ІТ) вважаються головним фактором 

світового розвитку та основою конкурентоспроможності більшості розвинутих 

країн. Міжнародний ІТ-ринок динамічне зростає, надаючи можливість країнам, 

що розвиваються, зайняти власну нішу та включитися до світового 

господарства. 

В Україні ІТ-сфера є однією з небагатьох, що демонструє активність та 

певні темпи росту. Одним з розповсюджених напрямків роботи вітчизняних ІТ- 

фірм є надання аутсорсингових послуг. 

За даними ряду джерел ([1-6]), Україна посідає 15 місце у світовому 

рейтингу виробників програмного забезпечення, на відміну від інших 

економічних показників. Її річна частка у світовому аутсорсингу складає 

приблизно $600 млн. В країні налічується близько тисячі компаній, що 

займаються розробкою програмного забезпечення: у сфері зайнято близько 25- 

30 тисяч українських фахівців. Експерти стверджують, що IT-аутсорсинг все 

більш перетворюється у реальну альтернативу для підприємств, яким не 

вистачає власних ресурсів для автоматизації бізнес-процесів з метою їх 

оптимізації та модернізації управління. Звертання до послуг аутсорсингових 

фірм сприяє зосередженню на розвитку конкурентних переваг та пошуку нових 

можливостей виживання в нестабільних економічних умовах [7-13]. 

Водночас, не зважаючи на розвиток, аутсорсингові фірми в процесі 

функціонування стикаються з рядом проблем, серед яких високий рівень 

конкуренції та ризиків в сфері IT-аутсорсингу, а також скорочення чисельності 

фірм-замовників у зв’язку з несприятливим економічним становищем в країні. 

Труднощі посилюються у компаній, які працюють тільки на внутрішньому 

ринку. Все це потребує впровадження особливо гнучких механізмів управління 

ІТ-компаніями, визначенню яких може сприяти імітаційне моделювання їх 

діяльності. 

Проблемам розвитку апарату імітаційного моделювання присвячена 

значна кількість літературних джерел [14-19]. Однак, саме в галузі 

моделювання діяльності ІТ-фірм існує незначна кількість промислових 

додатків, серед яких AnyLogic [20]. Згідно з цим проведення досліджень в 

окресленій галузі можна вважати актуальними. 

В проведеному дослідженні обґрунтована доцільність й необхідність 

залучення до моделювання процесів функціонування ІТ-фірм в галузі 

аутсорсингу таких методів імітаційного моделювання, як агентний та системно-

динамічний. Розроблена імітаційна модель діяльності ІТ- аутсорсингової фірми 

побудована на програмній платформі системи AnyLogic.  
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В якості об’єкту обрана типова ІТ-фірма Skysoft. Робота моделі 

відпрацьована на ряді ситуацій, що виникали впродовж функціонування фірми 

Skysoft та її головного конкурента – фірми KVAWADIS. 

Досліджувалися основні напрямки роботи, що притаманні типовій ІТ- 

фірмі, а саме: 

− розробка різних видів програмного забезпечення; 

− обслуговування технічних і програмних засобів; 

− управління інформаційними системами, системами зв’язку і бізнес- 

процесами; 

− web-дизайн; 

− електронний бізнес; 

− безпека ІТ тощо. 

За допомогою моделі можливо визначення впливу на кінцеві показники 

функціонування фірми наступних параметрів: 

− інтенсивності реклами; 

− тривалості виконання замовлень (кваліфікації фахівців-виконавців); 

− цін; 

− коефіцієнту «консерватизму» клієнтів; 

− дій фірм-конкурентів. 

Розроблена імітаційна модель носить відкритий характер, що дозволяє 

ускладнювати її за рахунок включення додаткових блоків імітації бізнес- 

процесів ІТ-фірми. В моделі легко відтворюється будь-яка номенклатура 

аутсорсингових послуг. Згідно з цим модель можливо пристосовувати до 

специфіки конкретної аутсорсингової компанії. 

Використання спеціальних сервісних інструментів системи AnyLogic 

робить експлуатацію моделі та проведення імітаційних експериментів 

доступними для кінцевих користувачів (співробітників фірми). Це дозволяє 

сприймати її як повсякденний засіб використання. 

Тренажерний характер моделі дозволяє програвати в ході імітаційних 

експериментів різноманітні управлінські рішення з формуванням 

прогнозованих наслідків, що сприяє запобіганню помилок в розробці реальних 

стратегій поведінки фірми. Такі можливості цілком відповідають специфіці 

мінливого та гнучкого ринку IT-аутсорсингу. 

 

Література 

1. Аутсорсинг как развивающийся вид бизнеса.  URL: 

http://biznesmax.ru/view/autsorsing-kak-razvivayuschiysya-vid-biznesa/ 

2. Васюк К. Еволюція ІТ-аутсорсингу в Україні відбулася. − URL: 

https://www.liga.net/economics /opinion/evolyutsiya-it-autsorsinga-v-ukraine- 

sostoyalas 

3. Еволюція ІТ-аутсорсингу в Україні. – 

URL:https://eba.com.ua/evolyutsiya-autsorsyngu-v-ukrayini/ 

4. ІТ-галузь в Україні: path dependence. – URL: 

http://biznesmax.ru/view/autsorsing-kak-razvivayuschiysya-vid-biznesa/
http://biznesmax.ru/view/autsorsing-kak-razvivayuschiysya-vid-biznesa/
https://www.liga.net/economics/opinion/evolyutsiya-it-autsorsinga-v-ukraine-sostoyalas
https://www.liga.net/economics/opinion/evolyutsiya-it-autsorsinga-v-ukraine-sostoyalas
https://www.liga.net/economics/opinion/evolyutsiya-it-autsorsinga-v-ukraine-sostoyalas
https://www.liga.net/economics/opinion/evolyutsiya-it-autsorsinga-v-ukraine-sostoyalas
https://eba.com.ua/evolyutsiya-autsorsyngu-v-ukrayini/
https://eba.com.ua/evolyutsiya-autsorsyngu-v-ukrayini/
https://blog.liga.net/user/asherbatenko/article/29045


Науково-практична інтернет-конференція 

  «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку»  

148 

 

    

   

https://blog.liga.net/user/asherbatenko/article/29045 

5. Наскільки затребуваний IT-аутсорсинг з України (інфографіка). – 

URL: http://news.finance.ua/ua/news/-/365382/naskilky-zatrebuvanyj-it-autsorsyng- 

zukrayiny-infografika. 

6. Стратегия отрасли: в чем кроется потенциал Украинского IТ-сектора. 

– URL: http://forbes.net.ua/opinions/1415624-strategiya-otrasli-v-chem-kroetsya- 

potencial-ukrainskogo-it-sektora 

7. Аалдерс, Р. ИТ аутсорсинг: Практ. рук. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2004. – 299 с. 

8. Курбанов, А.Х. Аутсорсинг: история методология, практика: 

монография / А.Х. Курбанов, В. А. Плотников. – М.: ИНФРА-М, 2014. − 110 с. 

9. Лабжанія Р. Г. Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в 

Україні. − Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – с. 156–161. 

10. Літошенко А.В. Підвищення операційної та функціональної 

ефективності підприємства завдяки використанню ІТ-аутсорсингу. – Вісник 

ОНУ ім. І.І. Мечникова. – 2017. – Т. 22. – Вип. 5(58). – с. 188-191 

11. Тищук Т. Потенціал і перспектива розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні / 

Т. Тищук, А. Павлова. − URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1301/. 

12. Тонюк М. ІТ-аутсорсинг в Україні: тенденції і прогнози розвитку. − 

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/23.pdf. 

13. Смерічевська С.В., Олєнєв М.М. Тенденції та стратегічні перспективи 

розвитку ринку ІТ-аутсорсингу в Україні. – Зб. наук. праць Національного 

авіаційного університету «Проблеми системного підходу в економіці». – 2017. 

– Вип. 1(57). – с. 47-53 

14. Борщев А.В. Имитационное моделирование: состояние области на 

2015 год, тенденции и прогноз // Имитационное моделирование. Теория и 

практика: материалы конф. ИММОД-2015. – URL : http://simulation.su/static/ru- 

articles-2015.html 

15. Борщев А.В. Как построить простые, красивые и полезные модели 

сложных систем // Имитационное моделирование. Теория и практика: 

материалы конф. ИММОД-2013. – URL: http://simulation.su /static/ru-immod- 

2013.html 

16. Соколовська З.М., Яценко Н.В. Прикладне імітаційне моделювання як 

аналітична основа прийняття управлінських рішень. – Бізнес Інформ. – 2013. − 

№6. – с. 69-76. 

17. Соколовская З.Н. Моделирование экономического анализа 

деятельности предприятия: монография. – Одсса: Астропринт, 1996. – 280 с. 

18. Соколовская З.Н., Ковбасюк М.Р., Дерен М.В. Экономический анализ 

и прогнозирование деятельности предприятий и организаций. – Одесса: ОКФА, 

1995. – 144 с. 

19. Соколовська З.М. Імітаційне моделювання бізнес-процесів складних 

економічних систем. – Праці Одеського політехнічного університету: Наук. та 

наук-виробн. збірник. – Одеса. – 2011. − Вип. 3(37). – с. 135-141 

https://blog.liga.net/user/asherbatenko/article/29045
http://news.finance.ua/ua/news/-/365382/naskilky-zatrebuvanyj-it-autsorsyng-zukrayiny-infografika
http://news.finance.ua/ua/news/-/365382/naskilky-zatrebuvanyj-it-autsorsyng-zukrayiny-infografika
http://news.finance.ua/ua/news/-/365382/naskilky-zatrebuvanyj-it-autsorsyng-zukrayiny-infografika
http://forbes.net.ua/opinions/1415624-strategiya-otrasli-v-chem-kroetsya-potencial-ukrainskogo-it-sektora
http://forbes.net.ua/opinions/1415624-strategiya-otrasli-v-chem-kroetsya-potencial-ukrainskogo-it-sektora
http://forbes.net.ua/opinions/1415624-strategiya-otrasli-v-chem-kroetsya-potencial-ukrainskogo-it-sektora
http://www.niss.gov.ua/articles/1301/
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2016/23.pdf
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://simulation.su/static/ru-articles-2015.html
http://simulation.su/


149 

  Одеса, 28-29 листопада 2018 р.  

 

 

20. Соколовська З.М., Яценко Н.В. Моделювання діяльності 

аутсорсингової фірми. – Бізнес Інформ. – 2015. − №3. – с. 60-70. 



Науково-практична інтернет-конференція 

  «Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку»  

150 

 

    
   

 

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

А.А. Чугунов, к.е.н., доцент 

В.В. Соколов, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 
Обґрунтування актуальності проблеми. Робота присвячена актуальній 

тематиці  дослідженню математичних моделей екологічного менеджменту. 

Сучасні підприємства змушені постійно займатися питаннями збереження 

довкілля, щоби не зашкодити своєю діяльністю природі. Від ефективності 

організації екологічного менеджменту залежать взаємовідносини підприємства 

з навколишнім природним середовищем. Це вимагає розробки нових  

технологій і прийомів організації діяльності підприємств, підвищення якості 

технологічних процесів і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних 

методів управління. Необхідним для ефективного керування є залучення 

гнучкого математичного апарату, в якості якого можна запропонувати 

експертні моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які опирається автор. 

Незважаючи на досить велику кількість наукових розробок в області 

моделювання, використання математичного апарату в управлінських рішеннях 

екологічних проблем на підприємствах до сих пір залишається без належної 

уваги, що й обумовлює актуальність даного дослідження. 

Формулювання мети роботи – дослідження методів оцінюванні якості 

екологічного менеджменту на підприємствах за допомогою математичного 

моделювання. Основними інструментами дослідження виступають методи та 

моделі експертних оцінок. Буде розглянуто, як покращити ефективність роботи 

підприємств на базі існуючих математичних методів та виявити ефект від 

діяльності екологічного менеджменту підприємств та вплив такого керування 

на фінансові результати, що розвиваються в часі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

результатів. Будемо розуміти під екологічним менеджментом процес 

керування виробництвом з урахуванням фактору екологічної безпеки. Метою 

математичного моделювання тут є пошук найкращого співвідношення між 

екологічними та економічними показниками. Стосовно кількісних моделей 

експертного оцінювання, то їх застосування нерозривно пов’язане з 

необхідністю чіткого математичного та логічного обґрунтування, а в галузі 

екологічного менеджменту ще й з вибором найкращих екологічних проектів з 

урахуванням специфіки конкретних напрямів діяльності підприємств [1]. 

Аналіз екологічного менеджменту поділяють на два взаємодоповнюючі 

види: якісний та кількісний. Аналіз вимагає ґрунтовних знань, досвіду та 

інтуїції у даній сфері економічної діяльності. Головна мета якісного аналізу 

полягає в визначенні аспектів та чинників екологічного менеджменту, після 

чого можливо ідентифікувати усі можливі ситуації. 
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Кількісний аналіз екологічного менеджменту це кількісне (числове) 

визначення ступеня екологічного менеджменту та пошук найкращих 

управлінських рішень серед екологічних проектів, які можуть бути реалізовані 

на підприємстві, що є теж досить складною проблемою. 

Сучасна наукова література має досить розвинуту класифікацію 

економіко-математичних методів та моделей. Для моделювання задач 

екологічного менеджменту сучасними вченими пропонуються наступні методи: 

– метод аналогій; 

– статистичні методи; 

– експертні методи; 

– аналітичний метод; 

– аналіз доречності затрат. 

В рамках цих методів існує багато математичних моделей, але вони не 

враховують специфіку поставлених в даному дослідженні завдань. А ті моделі, 

які стосуються екологічного менеджменту, переважно пропонують будувати 

«вузькі моделі», зафіксував тільки одну сторону процесу взаємодії суб'єктів 

соціально-економічної системи, наприклад забруднення навколишнього 

середовища в результаті виробничої діяльності промислового підприємства. 

Так в [2] автор пропонує торкнутися сфери класичної теорії оптимального 

(ефективного) забруднення задля моделювання завдань екологічного 

менеджменту. Основа теорії оптимального забруднення – мінімізація витрат 

забруднення, причому вартість якості навколишнього середовища оцінюється 

залежно від багатої кількості обставин. В першу чергу це стосується рівня 

соціальної свідомості та існуючого рівня розвитку економіки. 

Деякі вітчизняні науковці пропонують використовувати розроблений за 

допомогою методів еколого-математичного моделювання механізм екологізації 

діяльності підприємств. Мета - досягнення максимуму прибутку в умовах 

ефективного функціонування очисних споруд, безвідходного виробництва, та 

інше. Це допоможе забезпечити «нормальний» стан навколишнього середовища 

(тобто без екологічних порушень). Але рішення таких завдань під силу лише 

великим підприємствам-монополістам. Маленькі та середні підприємства тут 

мають свою специфіку, яка має бути відображена в математичних моделях по 

іншому. 

В [3] автор пропонує в моделі використовувати індикаторні показники 

екологічної ефективності реалізації програм. Індикаторні показники 

пропонують опиратися на вимірювані результати, відображають зменшення 

навантаження на стан довкілля та описують усю проблему загалом. Тобто 

індикаторні показники використовують для визначення того, чи досягаються 

екологічні цілі та завдання, чи покращують вони екологічну ситуацію. Але 

індикаторні показники не пропонують механізму вибору найкращого 

екологічного проекту. 
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В даному дослідженні пропонується робити кількісну оцінку 

екологічного менеджменту та вибір найкращого проекту на основі даних 

досвідчених фахівців за допомогою закритого методу експертних оцінок 

«Дельфі». Це один із методів колективної експертної оцінки. 

Пропонується побудувати експертну модель, у якої в якості вхідних 

даних використовуються індикаторні показники, а змінними виступають бальні 

величини рейтингування екологічних проектів. Модель передбачає проведення 

експертного опитування для вибору найкращого із рішень серед груп фахівців у 

сфері екологічного менеджменту у кілька турів. На першому етапі проводиться 

опитування групи фахівців за допомогою заповнення спеціальних анкет та 

вибір найкращих. Під час кожного туру експерти дають оцінку досліджуваним 

явищам. 

Кількісні оцінки індикаторних показників визначаються шляхом 

«зважування» кожного з них за бальною системою в такому порядку: 

а) після першого туру опитування експертів обчислюється узагальнений 

коефіцієнт значимості за формулою: 
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де 
Qi

j – кількісна оцінка значимості j-го показника, виставлена i-тим 

експертом після першого туру опитування; 

n – число експертів. 

Остаточні коефіцієнти «вагомості» j-го показника, які й слід 

використовувати в рейтингу екологічних проектів встановлюються по формулі: 
 
 

N 

Qi

j
 

Qj   
 i 1 

,
 

n 

 

(2) 

 

Кількісні моделі експертних технологій застосовують статистичні та 

логіко-математичні моделі для узагальнення оцінок експертів, перевірки 

статистичної значущості результатів експертизи, підтвердження якості 

експертизи. 

Обмежене застосування математичних моделей у сфері екологічного 

менеджменту можна пояснити специфікою розв’язуваних задач. Однак 

важливість проблеми розробки експертних моделей, що використовують 

кількісні підходи, а особливо їх адаптування до потреб екологічного 

менеджменту не викликає сумнівів. 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. У даній роботі аналізувалися проблеми математичного 

моделювання та аналізу існуючих економіко-математичних методів і моделей 

для оптимізації прийняття рішень на основі експертних моделей в сфері 

екологічного менеджменту. На підставу цієї інформації можна зробити такі 
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висновки: 

1. Існує ряд математичних методів і моделей, які допомагають вибрати 

найкращу стратегію управління в екологічному менеджменті. 

2. Розглянувши кілька математичних моделей і методів, був зроблений 

висновок що основне завдання полягає в тому, щоб знайти найбільш 

ефективні стратегії в екологічному менеджменті, які найкращим чином 

призводять систему до мети при заданих зовнішніх умовах. Однак вибір між 

самими критеріями ґрунтується зазвичай на інтуїції і досвіді особи, що 

приймає рішення. 
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В работе приводятся некоторые модификации метода ветвей и границ. 

Процедура разбиения множества вариантов осуществляется используя идею 

последовательного построения решения. На каждом шаге работы алгоритма 

конкретизируется очередная компонента вектора. Подбор компоненты, 

подлежащей конкретизации, существенно влияет на скорость сходимости 

алгоритмов метода. В данной работе предлагается три способа определения 

номера компоненты, подлежащей конкретизации на шаге алгоритма. 

Последовательная выборка навеяна идеями жадного алгоритма; выборочная – 

комбинированная подборка компоненты с учетом невязки в системе 

ограничений; случайная – вероятностная выборка, использующая идеи 

алгоритмов муравьиной колонии. 

Многие задачи принятия оптимальных решений приводятся к моделям 

линейного программирования с булевыми переменными. К таким задачам 

относятся: многомерная задача о ранце, задачи распределительного характера, в 

том числе задачи управления проектами, задачи о назначениях и многие другие. 

Для из решения используется, в основном, комбинаторные методы дискретной 

оптимизации. Основу методов этого подхода составляет метод ветвей и границ. 

Структура метода такова: полный перебор вариантов решения приводится к 

частичному их перебору. Уменьшение количества перебираемых вариантов за 

счет более точного получения оценок множества вариантов, от способов 

разбиения множества вариантов и, естественно, от признака оптимальности. 

Оценивание осуществляется, в основном, за счет расширения – сужения 

множеств, что приводится к задачам, решение которых не сложное и 

используемое в качестве ограничения значения целевой функции на 

конкретном подмножестве вариантов. Для разбиения множества на более 

мелкие принято использовать процедуру последовательного построения 

решения путем конкретизации значений компонент варианта. Известны 

различные подходы конкретизации: 

- последовательные; 

- выборочные; 

- случайного выбора. 

При последовательной конкретизации значения компонентам решения 

присваиваются в порядке их нумерации. Первая конкретизации подлежит 
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компонента 𝑥1, второй- 𝑥2 и т.д. Возможно, что эта нумерация может быть 

изменена для случая определения последовательности. Используя идеи  
жадного алгоритма, проранжируют компоненту вектора стоимостей 
(компонента целевой функции). 

Пусть 𝐶𝑗1 ≫ 𝐶𝑗2 ≫ ⋯ ≫ 𝐶𝑗𝑛. Тогда конкретизируется первая компонента 

𝑥𝑗1, затем 𝑥𝑗2 и так согласно полученной ранжировке и возможностям 

присвоения положительного значения очередной компоненты. [3] 

При выборочной компоненте очередь определяется с учетом величины 

невязок в системе ограничений, если компонента будет подлежать 

конкретизации, умножают на значение соответствующей компоненты вектора 

стоимостей. Приоритет определяется величиной 𝑃𝑗, значения которой 

вычисляются по формуле 
𝑚 

𝑃𝑗   = ∑(𝑏𝑖 − 𝑐𝑖𝑗) ∗ 𝑐𝑗 ; 

𝑖=1 

 

Ранжирование 𝑝𝑗 в порядке не убывания предопределять 

последовательность конкретизации переменных 𝑥𝑗. 

При случайном выборе приоритет присвоиться через величину 

вероятности  компоненты  𝑥𝑗(𝑗 = ̅1̅̅, ̅�̅�)   можно  считать  равно  вероятностными 

.Номер конкретизирующей переменной определяется величиной выхода 
целочисленной равномерно распределённой случайной величины. Возможно, 

что номер определяется пропорционально величине: 

𝑐𝑗 

�̃�𝑗  = 𝑛 

𝑗=1 𝑐𝑗 
 

В последнее время достойное место в дискретной оптимизации занимают 

муравьиные алгоритмы. В своей сущности - это приближение вероятностного 

алгоритма. Идея этих алгоритмов может быть полезной при формировании 

приоритетной последовательности компонент, подлежащих конкретизации. 

Величина вероятности компоненты определяется как величина зависящая от 

параметров 𝛼 и 𝛽. 

Это параметры предопределяющие уровень информативности муравья 

(𝛼) и уровень изменяемости этой информации (𝛽). И так , вероятностный 

приоритет является �̃�, где 
 

𝛼𝑗(𝐶𝑗  − 𝐶𝑚𝑖𝑛) 
�̃�𝑗  = 𝑛 

𝑗=1 𝛼𝑗 − (𝐶𝑗 − 𝐶𝑚𝑖𝑛) 
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Проведём вычислительный эксперимент. По полученным результатам 

можно будет оценить «Вклад» возможных подходов при выборе 

конкретизационной переменной на скорость сходимости метода ветвей и 

границ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

 

І.Ю. Івченко, к.є.н., доцент 

А.В. Грабонос, магістр 

Одеський національний політехнічний університет 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Кожна соціально-економічна 

система являє собою складну систему, в якій десятки і тисячі економічних, 

технічних та соціальних процесів взаємодіють один з одним, постійно 

змінюються під впливом зовнішніх умов, включаючи науково-технічний 

прогрес. У таких умовах управління соціально-економічними та виробничими 

системами стає найскладнішим завданням, що вимагає спеціальних методів та 

ресурсів. Одним з основних методів є моделювання - це один з 

найпоширеніших способів вивчення процесів та економічних явищ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

У науковій літературі велика увага приділяється приділено питанням 

моделювання компаній з метою підвищення ефективності виробництва. При 

цьому ставиться завдання, щоб як об'єкт, так і його модель володіли 

системними ознаками. Системний підхід дозволить вирішити проблему 

побудови моделі складної системи з урахуванням всіх факторів і 

взаємозв'язків, пропорційне їх значимості на всіх етапах дослідження системи і 

побудови моделі.  

Формулювання мети роботи. 

Мета цієї роботи в тому, щоб найбільш відкрито розказати про 

моделювання економіки в підприємстві, що є однією з головних ланок 

побудови самого підприємства. У статті описуються методологічні підходи до 

моделювання економічного стану компанії. Визначено та представлено 

аспекти, завдання, методи та результати моделювання економічного 

потенціалу підприємства. Економіко-математичне моделювання економічного 

потенціалу включає в себе комплекс математичних методів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих 

результатів. 

Процес моделювання передбачає три елементи, що складають систему: 

1. предмет дослідження (аналітик); 

2. об'єкт дослідження; 

3. модель, яка опосередковує зв'язок між вивченим предметом та предметом 

навчання (аналітик). 

Конструкція шаблону включає в себе чотири етапи: 

1) створити систему економічних показників моделі об'єкта; 

2) бізнес-дослідження; 

3) знання предмета. Знання моделі необхідно змінити, враховуючи 

характеристики досліджуваного предмета. 
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4) практична перевірка знань, отриманих через моделі знань, та їх 

використання для побудови об'єкта в управлінських цілях. 

Виходячи з фаз моделювання, ми можемо припустити, що моделювання є 

циклічним процесом. 

Виділяють статичні та динамічні системи. Стан статичної системи 

залишається постійним. Динамічна система змінює свій стан з часом. Через 

існування системи в навколишньому світі розрізняють дві складові: систему та 

зовнішнє середовище. Система пов'язана з зовнішнім середовищем двома 

способами: зовнішнє середовище впливає на систему через вхідні системи, і 

система впливає на зовнішнє середовище через його виходи. Справді, складна 

(корпоративна) система може мати величезний обсяг усіх видів входів і 

виходів. 

Через характер відносин із системним середовищем вони поділяються на: 

- закриті (замкнені) системи, поведінка яких обмежується лише 

внутрішньою структурою системи та процесами, що містяться в ній; 

- відкриті (open) - це системи, поведінка яких визначається з урахуванням 

взаємодії з зовнішнім середовищем; а в зовнішньому середовищі 

робиться посилання на набір об'єктів, які не є елементами цієї складної 

системи, але взаємодія з ними враховується під час вивчення. 

Компанія є складною системою, тому її можна описати багатьма 

способами. Один із способів описати рівень управлінських процесів - це 

інформація. Компанії отримують певну кількість інформації за одиницю 

часу, яка перетворюється на процеси, що відбуваються в рамках бізнесу. 

Економічна система існуватиме лише тоді, коли її елементи взаємодіють 

один з одним через потік інформації. Сама система ділиться на дві 

області: 

 фактичний потік товарів (їх виробництво, розподіл, обмін та 

споживання) характеризуються фізичними та фізичними змінами; 

 управління, в якому потоки інформації (спостереження, передача та 

обробка інформації) описуються контрольних змінних. 

Економічна система є частиною системи вищого порядку - соціально-

економічної системи. Це складна імовірнісна та динамічна система, яка 

охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних 

благ. Звідси випливає, що економічна система є складною і відкритою 

системою (рис. 1).  

Кожна компанія є всеохоплюючою економічною та виробничою системою 

з багатоплановою діяльністю:  

 комплексне вивчення ринку (маркетингова діяльність); 

 інноваційна діяльність (НДДКР, впровадження технологічних, 

організаційних, управлінських та інших інновацій у виробництві); 

 виробнича діяльність (виробництво продукції, використання 

будівельних робіт та послуг, розробка асортименту продукції та обсяг 

відповідного ринку); 
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 ділова активність на ринку (організація та стимулювання реалізації 

продукції, послуг, ефективної реклами); 

 

 
Рис. 1. Формальний опис взаємодії економічної системи з зовнішнім 

середовищем 

 

 виробнича логістика (постачання сировини, комплектуючих виробів, 

що постачають всі види електроінструменту, машини, контейнери та 

ін); 

 економічна діяльність підприємства (все планування, оцінка, облік та 

звітність, організація та заробітна плата, бізнес-аналіз тощо); 

 соціальна діяльність (підтримання належного рівня умов праці та 

тривалості життя робочої сили, створення соціальної інфраструктури 

для компанії, включаючи власні квартири, їдальні, медичні послуги та 

дошкільні заклади для дітей тощо). 

Висновки даного дослідження й перспективи подальшого розвитку в 

даному напрямку. 

У статті висвітлено деякі особливості, пов'язані з процесом моделювання 

економічного потенціалу компанії. З інформаційної точки зору, компанія є 

складною динамічною системою, що характеризується великим обсягом, 

інтенсивністю та спрямованістю інформаційних зв'язків між підсистемами та 

елементами, а також зовнішніми середовищами.  
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