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Савчук Л. М., к.е.н., професор 
завідувач кафедрою економічної інформатики 

Національна металургійна академія України 
 

КАФЕДРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ 
45 РОКІВ 

 
Кафедра Економічної інформатики була заснована 1 березня 1969 року, її 

перша назва – кафедра механізованої обробки економічної інформації. 
Шестидесяті роки ХХ століття були особливими, це був час відродження та 
відкриття нових напрямів і течій в культурі, мистецтві, науці та освіті. 
Кібернетика у колишньому СРСР довго не визнавалася як наука, але бурхливі 
«шестидесяті» різко змінили це ставлення і саме на початку активного руху до 
опанування і використання у народному господарстві здобутків і досягнень 
кібернетики виникла наша кафедра. Тож гордо відносимо себе до покоління 
«шестидесятників». І на сьогодні кафедра економічної інформатики – одна з 
найстаріших у Дніпропетровському регіоні. 

Ініціатором і організатором створення нової кафедри на інженерно-
економічному факультеті ДМетІ став завідувач кафедри «Економіки 
промисловості», д.е.н., проф. Бень Т.Г. Перший набір студентів спеціальності 
«механізована обробка економічної інформації» здійснили у 1966 році і три 
наступні роки ними опікувалися викладачі саме кафедри «Економіки 
промисловості», і тільки у 1969 році з’явилася новостворена випускаюча 
кафедра, яка активно почала не тільки готувати інженерів-економістів з 
механізованої обробки економічної інформації, але й організувала навчання 
комп’ютерним наукам студентів всіх спеціальностей ДМетІ. 

Обробка економічної інформації за допомогою обчислювальної техніки 
на час створення кафедри і до тепер – престижна і цікава для молоді професія, 
тому кількість студентів на кафедрі зростала із року в рік і набула свого апогею 
наприкінці 90-х років ХХ століття. За сорок п’ять років кафедра підготувала 
понад три тисячі фахівців з економічної кібернетики, які добре володіють 
сучасними інформаційними технологіями в економіці, методами економічного 
аналізу та економіко-математичного моделювання, технологіями розробки і 

експлуатації інформаційних систем управління і успішно 
працюють у різних галузях народного господарства. 

У період з 1969 по 1975рр. кафедрою керував її 
перший завідувач, к.ф-м.н., доц. Шабашов Валерій 
Матвійович. У цей період на кафедрі працювали доценти 
О. Ф. Стогній, Л. Г. Іванова, Н. І. Лейбович,  
А. І. Подковиров, М. М. Лісовенко, старші викладачі  
І. В. Володіна, О. Г. Татаренко, М. О. Кривеженко, 
асистенти С. Я. Єгорова, Т. Є. Гришко, завідував 
лабораторією обчислювально-перфораційних машин  
В. В. Павленко. 
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У період з 1975 по 1979рр. кафедру 
очолював д.е.н., проф. Подсолонко 
Володимир Андрійович, який продовжив 
роботу по вдосконаленню кадрового 
потенціалу кафедри і організував 
підготовку кандидатів економічних наук 
через аспірантуру, що дозволило у 
подальшому значно підсилити кафедру 
висококваліфікованими кадрами. Першим 
аспірантом заочної форми навчання стала 
асистент кафедри Савчук Л. М., яка після 
успішного захисту дисертації і тривалої роботи на кафедрі у 2003 році очолила 
новостворений факультет Економічної кібернетики, комп’ютерних систем і 
автоматизації, на який з факультету економіки і менеджменту перейшла 
кафедра Економічної інформатики. 

З 1979 по 2011рр. кафедру очолював к.е.н., професор Кузнєцов Михайло 
Сергійович. Він у своїй роботі зробив акцент на формуванні наукового 

потенціалу кафедри, організував науково-дослідну 
частину при кафедрі для забезпечення ефективного 
виконання науково-дослідних робіт на договірних 
умовах. В цей час завдяки проведеним науковим 
дослідженням були розроблені і впроваджені 
автоматизовані системи управління на 
Магнітогорському металургійному комбінаті, заводі 
«Запоріжсталь», заводі імені Петровського, у 
Головному інформаційно-обчислювальному центрі 
Мінчермета України, ПО «ДМЗ» та багатьох інших 
підприємствах. В цей час активно захищаються 

кандидатські дисертації і з’являється перший доктор економічних наук серед 
випускників кафедри, ним став Ковальчук Костянтин Федорович, який і зараз 
працює професором кафедри і очолює факультет економіки і менеджменту. 

Специфіка підготовки спеціалістів у галузі інформаційних технологій 
потребує постійно удосконалювати навчальний процес, цю роботу у 
відповідності до вимог часу активно веде кафедра і відповідно змінюється назва 
спеціальності: економічна інформатика і АСУ, 
інформаційні системи в менеджменті, економічна 
кібернетика. У 1990 році кафедра першою серед 
аналогічних кафедр вузів перейшла на ступеневу 
підготовку фахівців з вищою освітою – бакалавр, 
спеціаліст, магістр. 

У вересні 2011 року кафедру очолила професор, 
к.е.н. Савчук Лариса Миколаївна. Основну увагу у своїй 
роботі на посаді завідуючої кафедри вона приділяє 
удосконаленню матеріально-технічної бази кафедри. 
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Завдяки її наполегливості і підтримки випускника кафедри Голови Ради 
Директорів ЗАТ «СЕНТРАВИС ПРОДАКШ ЮКРЕЙН» Атанасова Ю. В. за три 
роки повністю оновлені два лабораторних класи, з’явилась сучасна лекційна 
аудиторія, що дозволило викладачам і співробітникам кафедри перейти на 
сучасний рівень викладання всіх дисциплін спеціальності. На кафедрі 
затвердилася нова традиція святкування 1 березня Дня кібернетика. В цей день 
проводиться наукова конференція, в якій беруть участь викладачі і студенти, а 
також проходить конкурс студентських проектів відповідно до визначеної 
тематики. Для підсилення профорієнтаційної роботи і популяризації 
спеціальності економічна кібернетика при кафедрі працює школа 
програмування «БЕГ», в якій школярі і студенти опановують мистецтво 
розробки програмних продуктів. 

Сьогодні на кафедрі працюють професори: Ковальчук К.Ф., Мороз Б.І., 
Савчук Л.М., Кузнєцов М.С.; доценти: Лісовенко М.М., Бінкевич В.В., 
Скороход О.Б., Бандоріна Л.М., Лозовська Л.І., старші викладачі: Єгорова С.Я., 
Ярмоленко Л.І., Крапліна Т.М., Білова І.С., Михайленко Т.В, Болбенко М.І., 
Підгорна К. Д. та асистенти: Вікторов В.В., Савчук Р.В., Зелінський А.Ф. 

Роботу сучасної кафедри, що готує фахівців за спеціальністю 
«Економічна кібернетика», неможливо уявити без кропіткої, щоденної роботи 
інженерно-технічних працівників, які готують комп’ютерну техніку до 
проведення лабораторних робіт, слідкують за організацією і порядком роботи 
лабораторних класів, займаються організацією діловодства, підготовкою до 
друку методичних матеріалів та кафедральних звітів. Цю важливу, але інколи 
не помітну роботу виконують: інженер-програміст 1 категорії Дем'яненко В.М., 
інженер-програміст Мала Л. В., інженер Усенко М. П., старший лаборант 
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Тарасенко Т. О., лаборанти: Бєляєва О. I., Мелькунова М. Л., фахівець 
1 категорії Стукан Л. О. 

За останні три роки значно покращилася робота з молодими науковцями, 
майбутніми викладачами кафедри, сьогоднішніми аспірантами. На денній 
формі навчання в аспірантурі задіяні шість наших випускників, а саме 
Никитенко О. К, Трофименко А. С, Полушенко В. А., Данилов М. О., 
Яхтіна А. О., Чорнорот Я. О. Це нове покоління, майбутнє кафедри, молоді 
люди, які вільно володіють англійською мовою і сучасними комп’ютерними 
технологіями, амбітні і цілеспрямовані. 

Кафедра постійно удосконалює навчальний процес, зараз займається 
впровадженням хмарних сервісів для організації і контролю за методичним, 
науковим і організаційним забезпеченнями процесу навчання наших студентів, 
веде науково-дослідну роботу з питань моделювання і автоматизації процесів 
управління підприємствами інформаційного бізнесу. В цій справі ми щиро 
вдячні нашому випускнику Шкілю Р. А. за надану можливість вести науково-
дослідну діяльність в рамках укладеного договору з ТОВ «Інфосистем». 
Отримані результати знаходять своє відображення у чисельних монографіях, 
наукових статтях, за останні три роки кафедра отримала гриф МОН України 
для чотирьох підготовлених навчальних посібників, ми організуємо щорічне 
проведення Всеукраїнських наукових конференцій, беремо активну участь у 
конкурсах і олімпіадах з економічної кібернетики, з оптимізмом дивимося у 
майбутнє. 

Вже багато наших випускників досягли значних успіхів у своїй 
професійній діяльності. Ось тільки декілька імен. Серед 
випускників кафедри директор ДОД “Райффайзен БАНКУ 
АВАЛЬ” Малашенко Г.Ф., Голова Ради Директорів ЗАТ 
“СЕНТРАВИС ПРОДАКШ  ЮКРЕЙН“ 
Атанасов Ю.В., заступник начальника відділу 
АСУП ВАТ ДМЗ ім. Петровського 
Нечепоренко В.І., Генеральний директор ТОВ 
“Сервис–Онлайн” (м. Київ) Хветкевич А.Є., 

зам. регіонального кредитного центру Дніпропетровського 
регіонального управління „ПриватБанку” Пугачова О.М., 
директор аудиторської фірми «ФІНЕМ-КОНСАЛТИНГ», 
член правління ДТО САУ (в українському ДТВ САУ) 

Барановська О.М., доктор економічних наук, академік 
Академії економічних наук України, Президент 
Кримського відділення Академії економічних наук 
України, професор кафедри менеджменту і маркетингу 
Таврійського національного університету імені В. І. 
Вернадського Подсолонко О.А. та багато інших 
успішних керівників ІТ служб підприємств та 
організацій України. І все це завдяки одержаним під час 

навчання базовим знанням, прагненню до їх вдосконалення.   
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РОЗДІЛ І 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

 
 

Бинкевич В. В., к.т.н., доцент 
Усиченко И. В., к.ф.-м.н., доцент 

Национальная металлургическая академия Украины 
 

О НАДЕЖНОСТИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ  СИСТЕМАХ 

 
При управлении производственными системами (ПС) возникает 

необходимость сопоставления надежности за короткие и длинные промежутки 
времени производства продукции. Возможны, например, такие постановки 
задачи: оценить надежность выполнения на протяжении месяца (квартала, года) 
выпуска заданного объема некоторой   продукции по данным о сменном 
(суточном) производстве; оценить вероятность выполнения установленных 
плановых показателей сменного (суточного) задания выпуска  продукции в 
среднем на протяжении месяца (квартала, года). 

Организационно-технологические системы состоят из разнородных 
элементов (технических, програмных, информационных, эргатических), 
оределяющие параметры которых имеют различный физический смысл и 
изменение значений которых по разному влияет на эффективность системы. 
Эффективность зависит от состояния элементов в некоторой фазе 
функционирования системы, последовательности и траектории переходов из 
одной фазы в другую, количества и длительности фаз, от выполняемых 
функций и других факторов.  

Управление в любой ПС протекает в условиях случайных изменений 
внешней и внутренней среды, которые можно предвидить лишь с определенной 
степенью вероятности. В связи с этим вероятностным является процес 
достижения планируемой цели. Степень (вероятность) достижения цели с 
учетом случайных изменений внешней и внутренней среды характеризует 
эффективность системы. Надежность является внутренним свойством, 
позволяющим увязать функционирование элементов с достижением цели 
системой.   

Сложность решения таких задач связана с несводимостью моделей 
надежности ПС к последовательной цепочке, наличием существенной 
неопределенности состава, функций и связей элементов, взаимодействующих в 
каждый момент времени производственного процесса. В отличие от 
технических систем, надежность ПС рассматривается как надежность всех ее 
элементов (технических и эргатических) с учетом условий окружающей среды 
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и ресурсообеспеченности [1]. Кроме того, при анализе надежности технических 
средств применяются бинарные модели, т.е. у элемента и у системы 
различаются два состояния: работоспособное (безотказное) и 
неработоспособное (отказ). При построении надежности ПС такая концепция 
оказывается недостаточной: дальнейший (после отказа или ошибки) процесс 
функционирования ПС зависит от диагностики состояния и принятых мер по 
его нормализации, т.е. от эффективности управления. 

В ходе длительной эволюции и совершенствования в ПС выработался 
механизм адаптивного управления, позволяющий линейным и 
функциональным организационным элементам выполнять эффектиное целевое 
регулирование на последовательных  этапах и уровнях производственного 
процесса. Адаптивное управление - совокупность методов теории управления, 
позволяющих синтезировать системы управления, которые имеют возможность 
изменять параметры регулятора или структуру регулятора в зависимости от 
изменения параметров объекта управления или внешних возмущений, 
действующих на объект управления. В результате в ПС сформировалась 
интегрированная организационно-технологическая система (ИСУ), 
обеспечивающая  координацию и синтез технологических процессов и 
существенно повышающая надежность достижения цели производства [2,3]. 
Интеграция в организационно-технологических интегрированных ПС 
достигается за счет однородной пространственно-временной структуризации и 
согласования планирования на макро - мезо  и микроуровнях на основе понятия 
структурного информационного модуля (СИМ), обладающего свойствами 
синергизма, эмерджентности, экзактности [3]. 

Синергизм - свойство системы, заключающееся в том, что при 
совместном взаимодействии её элементов (подсистем) обеспечивается 
увеличение их общего эффекта до величины большей, чем сумма эффектов 
этих же элементов (подсистем), действующих независимо друг от друга. 
Следовательно, это усиливающая связь элементов (подсистем) при условии их 
согласованного функционирования в составе системы. На  эффективность 
функционирования любой ПС действует множество внешних и внутренних 
факторов. В социально-экономических системах эмерджентность - это 
возникновение новых высших качеств под воздействием внешних (экзогенных) 
факторов, внутренние (эндогенные) факторы формируют синергизм. При этом, 
эмерджентность носит характер разового направляющего воздействия [4]. 

Свойства экзактности применительно к производственным системам 
рассматриваются как установление наименьшей системы (т.е. полного набора 
элементов, процессов, функций и связей минимально необходимых для 
получения конечной продукции за некоторый период времени) и оперирование 
на всех уровнях только в пределах наименьшей системы. Свойство синергизма 
означает необходимость одновременного рассмотрения всех внутренних фаз 
развития и функционирования наименьшей системы. В СИМ отображается 
протекание последовательных технологических процессов преобразования 
вещественно-энергетических ресурсов и локальное управление этими 
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процессами на протяжении последовательных фаз. Пусть uT  – суммарное 
время управления всеми фазами преобразования ресурсов на следующем (более 
высоком) уровне. В интегрированной системе управление на некотором уровне 
u может рассматриваться как параллельно включаемое при управлении 
последовательными фазами предыдущего (u-1) уровня. При целевом 
управлении происходит включение систем управления на последовательных 
уровнях как резервных, повышающих надежность первичных организационно-
технологических процессов. 

Таким образом, в принятых условиях имеется возможность контроля 
изменения надежности технологического процесса за различные периоды 
времени с учетом действия ИСУ. 

На уровне u надежность выполнения технологического процесса на 
протяжении времени uT  будет: 
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где  1u

iR   – надежность выполнения технологического процесса в фазе i 
уровня (u-1); 1uN   – количество фаз управления технологическим процессом на 
уровне (u-1); u

jR  – надежность целевого управления технологическим 
процессом на уровне u по j-у виду обеспечения управления; uM  – количество 
видов обеспечения целевого управления. 

Длительность процесса обеспечения надежности технологического 
процесса на уровне u будет равна сумме длительностей 1u

iT   фаз управления 
технологическим процессом на уровне (u-1). 

Таким образом, обеспечиваеися увязка линейного (внешнего) времени и 
циклического (внутреннего) времени выполнения отдельных фаз, являющегося 
основным ресурсом  обеспечения надежности производственного процесса. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

ЯК ВИДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Інформаційний бізнес – це діяльність, яка здійснюється в інформаційній 
сфері економіки. Інформаційна сфера економіки – це сфера суспільно-
виробничих відносин з приводу здобуття та використання інформаційних 
ресурсів, сфера інформаційної діяльності людей зі створення і вдосконалення 
інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг [1]. Зараз людство 
фактично живе в інформаційному суспільстві, тому більшість населення 
зайнято саме в цій сфері економіки, а домінуючими стають інформаційні 
технології. Структуру інформаційної сфери можна розглядати як сукупність 
двох секторів – первинного і вторинного. Характеристика цих секторів 
наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Характеристика секторів інформаційної сфери економіки 

Сектор Визначальна ознака Галузі і характеристика діяльності 

Первинний Інформаційна діяльність 
є основною 

Структури, пов'язані з розробкою й 
використанням апаратних і програмних засобів 
інформатики, нових інформаційних технологій, 
а також з інформаційним сервісом населення 

Вторинний Інформаційна діяльність 
не є основною 

Інформаційні процеси й системи усередині 
інших "неінформаційних" галузей економіки, 
пов'язаних з виробництвом і перетворенням 
сировини, матеріалів і енергії (промисловість, 
сільське господарство, енергетика й т.д.) 

 
Зародження інформаційного бізнесу у країнах розвинутої економіки 

відносять на кінець 60-х років минулого сторіччя, формування як самостійної 
галузі – на 70-і роки, у 80-і роки він перетворився у великий багатогалузевий 
комплекс зі своєю інфраструктурою. В Україні становлення інформаційного 
бізнесу почалося в 90-х роках, коли вона стала самостійною державою і почала 
побудову своєї економіки на основі ринкової системи господарювання. 

У Законі України "Про інформацію" [2] інформаційна діяльність 
визначена як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних 
потреб громадян, юридичних осіб і держави. Класифікація напрямків і видів 
інформаційної діяльності важлива, насамперед, для рішення організаційних 
питань. Для визначення місця й значення інформаційної сфери в економіці в 
цілому, варто провести класифікацію по видах економічної діяльності. 
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Економічна діяльність – це процес об'єднання дій, що приводять до 
одержання певного набору продукції або послуг. 

В Україні в 1996 р. уведений в дію державний класифікатор економічної 
діяльності (ДК 009-96). Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 
побудована так, що виділені об'єкти охоплюють всі, або майже всі види 
діяльності, що здійснюються в якій-небудь галузі господарства. На даний час в 
Україні здійснюється перехід до КВЕД 2013 [3], в якому в секції J "Інформація 
та телекомунікації" виділено розділи 62.0 "Комп'ютерне програмування, 
консультування та пов'язана з ними діяльність" та 63 "Надання інформаційних 
послуг". Кожен з розділів включає класи з переліком видів діяльності. 

Інформаційний бізнес, як і будь-який інший, має свої основні ознаки, що 
визначають його сутність (таблиця 2). 

Таблиця 2 – Сутнісні ознаки інформаційного бізнесу 

№ п/п Ознака Зміст 

1 Вироблений продукт Інформація, інформаційні продукти і послуги (ІПП) 

Засоби виробництва:  

предмети праці  Вхідна інформація  

2 

знаряддя праці Апаратні засоби ЕОМ (електронні обчислювальні 
машини) та інші технічні засоби збору, 
накопичення, обробки, зберігання, поширення 
інформації, а також програмні засоби 

Засоби ОТ (обчислювальної техніки), комунікації та 
програмне забезпечення вважаються стратегічними 
інформаційними продуктами 

3 Технологічний процес Інформаційні комп’ютерні технології і системи 

4 Призначення виробленої 
продукції 

Задоволення інформаційних потреб і запитів 
користувачів 

5 Потенційні споживачі Юридичні і фізичні особи, з тенденцією збільшення 
частки останніх.  

 
У законі України "Про інформацію" (ст. 40, 41) надані визначення понять 

інформаційних продуктів й послуг. 
Інформаційна продукція – це матеріалізований результат інформаційної 

діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб громадян, 
державних органів, підприємств, установ та організацій. 

Інформаційна послуга – це здійснення інформаційної діяльності у 
визначений час і визначеній законом формі по доведенню інформаційної 
продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб. 

Інформаційний бізнес існує і розвивається під впливом п’ятьох 
інформаційних тенденцій [1] (рис. 1). 
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Ускладнення ІП 

Здатність до 
взаємодії 

Ліквідація 
проміжних ланок 

Глобалізація Конвергенція 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Взаємозв'язок між інформаційними тенденціями 

 
Тенденція до ускладнення інформаційних продуктів є провідною, 

оскільки надання інформаційному продукту більшої зручності, та 
функціональності потребує використання нових ІТ та програмного 
забезпечення. Тому при зниженні вартості апаратних засобів, вартість 
інформаційного обслуговування зростає. 

Здатність до взаємодії – це можливість обміну інформаційною 
продукцією між зацікавленими сторонами. Велике значення при цьому має 
розробка нових інформаційних стандартів на програмні й апаратні засоби. 

Ліквідація проміжних ланок у взаєминах виробників і споживачів 
продукції, у т.ч. і інформаційної. Це системи телемаркетингу, система 
замовлень "комп'ютер-комп'ютер", електронна пошта, телеконференції й т.д.  

Глобалізація – провідна тенденція в розвитку інформаційних технологій, 
яка дозволяє формувати всесвітню економічну, фінансову, політичну й 
культурну сфери.  

Конвергенція – стирання граней у самій структурі виробництва в 
інформаційній галузі.  

Основні особливості інформаційного продукту (ІП), обумовлені 
особливостями самої інформації. Інформація має речовинне відображення, але 
не має речовинного змісту. При реалізації ІП він, на відміну від матеріального 
продукту залишається у виробника. Існує можливість багаторазового 
використання, а отже, можливість бути предметом повторної угоди. Однією з 
найважливіших характеристик ІП є актуальність. Також дуже важливою 
характеристикою ІП є адресність, тобто яскраво виражений індивідуальний 
характер використання. Завдяки цим особливостям інформаційного продукту 
інформаційний бізнес є дуже привабливою сферою діяльності, хоча і жорстко 
конкурентною. 
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НАЙБІЛЬШ УСПІШНІ ОСОБИСТОСТІ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

 
Інформаційний бізнес – це досить молода сфера економічної діяльності, 

оскільки його становлення у світі припадає на 60-і - 80-і роки минулого 
століття. Але ввірвавшись у світову економіку цей бізнес висвітив яскраві 
особистості, вплив яких на сучасний стан розвитку людства важко переоцінити. 

Білл Гейтс є, безумовно, одним з великих людей сучасності. Він 
практично з нуля створив корпорацію, що змінила вигляд миру, на десятиліття 
вперед угадавши можливість одержання надприбутків від розробки й продажу 
комп'ютерних програм. Він - один з тих людей, які рухають людство уперед, і 
тому по праву займає видне місце в його історії [1]. 

Білл Гейтс народився 28 жовтня 1955 року в Сиетлі (США, штат 
Вашингтон) у родині відомого юриста. Свою першу програму він написав у 13 
років. Перша компанія, що організував Гейтс, будучи ще учнем коледжу, 
називалася Traf-O-Data. Ця фірма займалася випуском комп'ютерних програм в 
основному для міської влади - для розрахунків руху міського транспорту. В 15 
років Білл написав програму для регулювання міського трафику й заробив на 
ній 20 тисяч доларів. А в 17 років йому запропонували написати кілька програм 
для розрахунку розподілу енергії Боневільскої греблі. 

В 1974 році Білл Гейтс зі своїм другом Полом Алленом запропонували 
компанії MITS написане ними програмне забезпечення для комп'ютера Altair-
8800. Угода відбулася, і крім цього менеджери MITS запропонували їм 
розробляти мови програмування. Білл і Пол погодилися і заснували фірму 
Micro-soft (пізніше з назви фірми забрали дефіс). 

І хоча на зорі кар'єри Microsoft зовсім не щастило (перші п'ять фірм, що 
замовляли розробку програм у Microsoft, збанкрутували й нічого не заплатили), 
Білл Гейтс не оставив свою справу, оскільки вірив, що це саме те, чим він хоче 
займатися все своє життя, і поступово все пішло на лад. 

Microsoft надійшла пропозиція від IBM (що була тоді практично 
найбільшою корпорацією Америки) написати для першого у світі 
персонального комп'ютера операційну систему. Демонстрація першого 
персонального комп'ютера IBM під управлінням операційної системи MS DOS 
зробила фурор. 

Поступово Microsoft під керівництвом Білла Гейтса стала зміцнюватися 
на світовому ринку. Були випущені офісні додатки - Word і Excel, які швидко 
стали дуже популярними, і були встановлені на комп'ютери практично у всіх 
офісах світу. 
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В 1983 році Microsoft створює маніпулятор Mouse (миша) для більш 
зручного вводу даних в комп'ютер з графічним інтерфейсом. В цьому ж році 
корпорація представляє текстовий редактор для MS-DOS. Крім того, компанія 
Білла Гейтса анонсує Windows - розширення операційної системи для MS-DOS 
у вигляді універсальної операційної середи для графічних прикладних програм. 

1984 рік був ознаменований виходом на ринок принципово нового 
персонального комп'ютера від Apple - Macintosh. Гейтс зайнявся відтворенням 
Mac-Інтерфейсу на комп'ютерах від IBM. И в 1987 році Microsoft вийшла на 
ринок з найпершою версією Windows, що мала такий успіх, що в 1993 році 
щомісяця продавалося біля мільйона копій. 

Microsoft і сам Білл Гейтс спочатку недооцінювали Інтернет, вважаючи, 
що він буде використовуватися лише вузьким колом фахівців. Але у 1995 році 
Білл Гейтс прийняв рішення, що змінило всю політику Microsoft - тепер 
основна увага стала приділятися Інтернету й технологіям, що з ним пов'язані. 

У свій час Білл Гейтс був виключений з Гарварда, де він навчався 
професії адвоката, але через 30 років, коли Microsoft виросла до міжнародної 
корпорації, а Гейтс перебував у списку самих багатих людей світу, Гарвард 
визнав його своїм випускником і урочисто вручив диплом. 

Стив Джобс (1955-2011) увійшов в історію кінця 20-го початку 21-го 
століття як першопрохідник і новатор, людина, яка передбачала на багато 
кроків уперед [2]. Він поодинці зміг зрушити з місця не тільки комп'ютерну 
індустрію, створивши Apple II і Macintosh, але й музичну, створивши iPod, а 
також телефонну індустрію, завдяки iPhone, і мультиплікаційну разом зі 
сміливими експериментами студії Pixar. У січні 2010 року Джобс представив 
публіці новий пристрій Apple – Інтернет-планшет iPad, що стрімко набирає 
популярність в усьому світі. 

Зараз навіть важко уявити, що біля джерел світового комп'ютерного 
"монстра" Apple стояв звичайний хлопець, хіпі, з невеликого американського 
містечка, без вищої освіти, але з космічними амбіціями й справжнім талантом 
передбачати те, що буде потрібно людям. Наймолодший мультимільйонер, 
звільнений з компанії, що була їм створена і який повернувся, щоб відродити її 
з попелу. Той, кого довго не сприймали всерйоз і вважали хитрим і щасливим 
ділком-одноденкою. Той, кого в результаті світ визнав як геніального фантазера 
й дійсного чарівника високих технологій. 

Марк Цукерберг – американський програміст і підприємець в області 
Інтернет-технологій, один з розробників і засновників соціальної мережі 
Facebook, Керівник компанії Facebook Inc народився 14 травня 1984 року, у м. 
Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, США. 

У шкільні роки захопився комп'ютерним програмуванням, розробив 
мережну версію гри "Ризик". Відкинувши пропозиції про працевлаштування з 
боку AOL і Microsoft, вступив до Гарвардського університету на факультет 
психології. У Гарварді Марк додатково відвідував курси IT. 
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У лютому 2004 року, рівно десять років тому, Марк Цукерберг разом з 
Крисом Хьюзом и Дастином Московицем створив соціальну мережу Facebook, 
в якій користувачам пропонувалося розміщувати фотографії та будь-яку 
інформацію про себе. Протягом чотирьох років звичайний соціальний портал 
університету став улюбленою Інтернет-адресою для мільйонів зареєстрованих 
користувачів. Задуманий як сайт для спілкування студентів Гарварду, Facebook 
перетворився на першу у світі соціальну мережу. Марк Цукерберг став 
наймолодшім в історії мільярдером – сьогодні журнал "Forbes" оцінює річні 
продажі сайту в $ 150млн. У 2010 році журнал Time назвав Цукерберга 
людиною року. 

Сергій Брін американський підприємець і вчений в області 
обчислювальної техніки, інформаційних технологій і економіки, мільярдер (21 
місце у світі) - розробник і співзасновник (разом з Ларри Пейджем) пошукової 
системи Google [4]. 

Сергій Брін народився у Москві в родині математиків. У 1979 році, коли 
йому було 6 років, родина переїхала на постійне місце проживання до США. 

Після закінчення школи Брін поступив у Мерілендський університет, де 
достроково отримав диплом бакалавра за фахом "Математика й комп'ютерні 
системи". Одержував стипендію від Національного наукового фонду США 
(National Science Foundation). 

У 1993 році Сергій Брін вступив до Стэнфордського університету у 
Каліфорнії, де одержав диплом магістра і почав працювати над дисертацією. 
Уже під час навчання він став цікавитися Інтернет-технологіями й пошуковими 
машинами, став автором декількох досліджень на тему отримання інформації з 
великих масивів текстових і наукових даних, написав програму для обробки 
наукових текстів. 

У 1995 році в Стэндфордском університеті Сергій Брін зустрівся з іншим 
аспірантом-математиком - Лэрри Пейджем. Вони об'єдналися для створення 
пошукової системи для свого кампуса. Разом вони написали наукову працю 
"Анатомія системи великомасштабного гіпертекстового Інтернет-Пошуку" (The 
Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine), у якій, як уважається, 
міститься прообраз їх майбутньої такої успішної ідеї. Брін і Пейдж довели 
здійсненність їх ідеї на університетській пошуковій машині google.stanford.edu, 
розробивши її механізм відповідно до нових принципів. 14 вересня 1997 року 
був зареєстрований домен google.com. Почалися спроби розвитку ідеї і 
перетворення її в бізнес. В 1998 році Брін і Пейдж заснували компанію Google - 
проект покинув стіни університету й зумів зібрати інвестиції для подальшого 
розвитку. 

В Україні теж можна назвати особисті, які відбулися як підприємці саме у 
сфері інформаційних систем та технологій, у сфері інформаційного бізнесу. 
Вони молоді, сучасні, амбіційні, такі, які прагнуть до успіху і досягають його. 

Дмитро Анатолійович Шимків (39 років) – генеральний директор 
"Microsoft Україна" [5]. Народився у 1975 р. В 1997 р. з відміною закінчив 
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Державний університет "Львівська політехніка", одержавши диплом у сфері 
радіоелектроніки, інформаційних технологій і телекомунікації. Під час 
навчання ініціював створення однієї з перших університетських комп'ютерних 
мереж в Україні – PolyNet. У 1998 р. Дмитро Шимків переїхав у Копенгаген, де 
працював у компанії "ALTA Copenhagen". Після повернення в Україну у 2000 р. 
заснував компанію "Alfa Team", яку за 2 роки продав датській корпорації 
"ALTA A/S". Після реорганізації "Alfa Team" була перетворена в "ALTA Eastern 
Europe", а Дмитро Шимків очолив R&D-Відділ "ALTA A/S" (відділ досліджень 
та розробок, R&D - Research and Development), керуючи командою 
розроблювачів у Данії, Україні й США. У 2007 р. Дмитро Анатолійович 
обійняв посаду директора по продажах у корпоративному сегменті компанії 
"Microsoft Україна", а у 2009 р. був призначений генеральним директором 
представництва. 

Дмитро Шимків є членом "Young Presidents' Organization" (YPO), членом 
правління "ACC Ukraine", входить у Раду "AIESEC" в Україні, є членом 
правління Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. За версією "Інвестгазети" 
у 2013 р. зайняв 10 місце у рейтингу "100 кращих топ-менеджерів України". 

Дмитро Шимків виділяє чотири основних напрями (мегатренди) у сфері 
IT, о яких сьогодні говорять в усьому світі і які вже яскраво виявились і в 
Україні [6]. Це мобільність, соціальність, розвиток хмарних рішень і Big Data. 

1. Мобільність. 
Сьогодні кожний другий користувач мобільного зв'язку - власник 

смартфона. Ці пристрої використовуються не тільки в особистих цілях, але й 
активно проникають на робочі місця. Вони допомагають своїм власникам бути 
продуктивніше, а на Заході вже сформувався субтренд (піднапрямок) BYOD - 
bring your own device, коли співробітники користуються у робочих цілях 
власними гаджетами. За різними оцінками, уже за два роки майже кожна 
четверта працююча людина у світі буде трудитися мобільно. 

2. Соціальність. 
Сьогодні складно знайти людину, яка не користується соціальними 

мережами. Це тренд, який бізнес не може ігнорувати: сьогодні близько 65% 
компаній у світі використовують мінімум один соціальний інструмент для 
спілкування співробітників і обміну інформацією. 

3. Розвиток хмарних рішень. 
Хмарні рішення вже завоювали популярність у нашій країні. За даними 

дослідження Ipsos, 85% представників малого й середнього бізнесу в Україні 
вже використовують той або інший хмарний сервіс. І їх кількість буде зростати, 
тому що сьогодні хмара пропонує практично безлімітні ресурси бізнесу будь-
якого розміру, причому при вартості, що не порівнянна з капітальними 
інвестиціями у власну інфраструктуру. Це захист від можливої кіберагресії в 
майбутньому, а також додаткова безпека для бізнесу. Для багатьох серйозним 
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аргументом на користь хмари є й те, що дані зберігаються за межами країни. 
Уже зараз український бізнес може зберігати свої дані в Європі. 

4. Big Data 
У міру того, як усе більше й більше інформації надходить у мережу, росте 

обсяг даних, які необхідно аналізувати. Сьогодні цих даних зеттабайты 
(одиниця вимірювання кількості інформації, що дорівнює 270 стандартних, 8-
бітних, байтів), хоча ще зовсім недавно такої одиниці виміру взагалі не 
існувало. В Україні Big Data тільки починає розвиватися, і на думку Д. 
Шимківа, у нашій країні в найближчі роки з'явиться компанія, що зможе 
побудувати дуже динамічний бізнес у цьому напрямку. 

Роман Прокоф'єв – 28 років. Народився в Херсоні у 1985 році. Закінчив 
фізико-математичний ліцей, а потім - Київський політехнічний інститут. На 
першому курсі почав працювати програмістом у компанії Terrasoft. Через 
півроку заснував свою компанію Teamsoft, що займалася розробкою HRM 
систем (Human Resourch Management - управління персоналом) для 
фармацевтичного бізнесу і стала у своєму сегменті абсолютним лідером в 
Україні. Через 5 років Teamsoft, у якій уже працювало 32 співробітника, а 
річний оборот становив більше $1М, була продана стратегічному інвесторові. З 
2008 року Р. Прокоф'єв управляє компанією Jooble - сервісом по пошуку 
вакансій.  

ТОВ "Джубл" засновано в 2006 році. Ресурс містить пропозиції про 
вакансії із сайтів по працевлаштуванню, дощок оголошень, сайтів компаній і 
надає користувачеві доступ до них через єдиний інтерфейс. У теперішній час 
Jooble працює у 56 країнах, а його денна аудиторія становить близько 1 млн. 
користувачів.  

Світ змінюється, а із цими змінами приходять нові потреби й нові 
винаходи. Якщо є бажання, завзятість і голова на плечах неможливе стає 
можливим. 
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ 
ЯК СКЛАДОВОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Стан інвестиційної діяльності в країні характеризує динаміка таких 

показників, як загальний обсяг інвестицій, частка інвестицій у ВВП, частка 
реальних інвестицій у загальному обсязі інвестицій, загальний обсяг чистих 
інвестицій, частка реальних інвестицій, спрямованих в основний капітал, та ін. 

Опосередковано, але досить об'єктивно, стан інвестиційної діяльності 
характеризують темпи зростання таких основних макроекономічних 
показників, як національний дохід, ВВП і ВНП, обсяг промислового 
виробництва, випуск окремих найважливіших видів промислової продукції, 
продуктивність суспільної праці та ін. Об'єктивність цих показників в 
оцінюванні інвестиційної діяльності пов'язана з тим, що їх зростання деякою 
мірою можливе без вкладення інвестицій. Ці самі показники характеризують 
ефективність застосування інвестицій. Якщо їхні темпи зростання 
випереджають темпи зростання інвестицій, то це явна ознака підвищення 
ефективності використання інвестицій і навпаки. 

На сучасному етапі інвестиції для України мають стати найважливішим 
засобом забезпечення виходу з кризи, досягнення реальних структурних 
зрушень в економіці, підвищення якісних показників господарської діяльності 
та життєвого рівня населення.  

Офіційна методика оцінки економічної ефективності виробничих 
інвестицій (капітальних вкладень) передбачає визначення їх загальної 
(абсолютної) та порівняльної економічної ефективності. 

Абсолютна ефективність капітальних вкладень показує загальну 
величину їх віддачі та обчислюється зіставленням величини економічного 
ефекту з величиною самих затрат. Абсолютну ефективність інвестицій можна 
оцінити за допомогою показників: 

1. Коефіцієнт економічної ефективності капітальних затрат (Ер): 

 
де П - приріст прибутку підприємства у випадку вкладення капіталу у 

реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення, грн.; 
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П - загальна сума прибутку для новостворюваних об'єктів, грн.; 
К - загальна сума виробничих інвестицій (капіталовкладень), грн. 
Абсолютну ефективність капітальних затрат можна обчислити також 

через ефективність використання виробничих фондів: 

 
2. Строк окупності капіталовкладень Ток.р., який є оберненим 

показником до Ер: 

 
Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень Ер 

повинен порівнюватись з нормативним коефіцієнтом Ен, який встановлюється 
Міністерством економіки України на певний період. Якщо Ер > Ен, то вкла-
дення капіталу вважають доцільним. 

Розрахунки порівняльної ефективності капітальних вкладень 
здійснюють тоді, коли треба вибрати кращий із можливих проектів 
інвестування виробництва. 

Показником порівняльної ефективності капітальних вкладень є мінімум 
приведених витрат (Зприв): 

 
де С, - собівартість річного випуску продукції по і-му варіанту 

капіталовкладень, грн.; 
Кі - капіталовкладення по і-му варіанту, грн.; 
Той проект вважається найкращим з економічної точки зору, при якому 

сума приведених витрат є мінімальною. 
Розрахунковий строк окупності додаткових капіталовкладень (Ток.р) по 

певному варіанту обчислюється: 

 
де К1, К2 - сума капіталовкладень по першому і другому варіантах, грн.; 
С1, С2 — собівартість річного випуску продукції по першому і другому 

варіантах, грн. 
Якщо варіантів більше двох, то кращий з них вибирають шляхом 

попарного зіставлення зазначених величин. 
Проте дана методика має ряд серйозних вад, які спотвор\рюють реальні 

витрати і результати реалізації того чи іншого інвестиційного рішення. Ці 
недоліки полягають у тому, що: 

1) при розрахунку показників абсолютної економічної ефективності 
виробничих інвестицій враховується лише величина прибутку, а ігноруються 
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амортизаційні відрахування як джерело коштів і тим самим обмежуються 
грошові потоки; 

2) лише частково при обчисленні згаданих потоків враховується чинник 
часу, тобто ні прибуток, ні обсяги інвестованих коштів не приводяться до 
теперішньої вартості; 

3) показник приведених витрат реально не використовується в 
господарській практиці, а є теоретичною побудовою; 

4) враховується обмежена кількість чинників, що зумовлюють величину 
економічного ефекту від здійснених інвестицій, зокрема, не враховується 
існуючий в умовах ринку господарський ризик та рівень інфляції; 

5) слабо використовується стратегічний підхід до оцінки економічної 
ефективності виробничих інвестицій. 

Враховуючи ці недоліки, виникає потреба у використанні адаптованої до 
ринкових умов господарювання методики оцінки економічної ефективності 
капіталовкладень. Тим більше, що такі методики широко використовуються за 
кордоном і їх використання є просто необхідним з точки зору оцінки 
доцільності залучення іноземного капіталу та пристосування вітчизняної 
практики цієї оцінки до зовнішньоекономічних вимог. 

Найважливішими показниками оцінки економічної ефективності 
виробничих інвестицій є: 

1. Чиста дисконтована (теперішня) вартість (ЧДВ): 

 
де ГП1, ГП2... ГПт - очікувані грошові потоки у кожному із років періоду 

реалізації проекту, грн. 
Рішення про прийнятність інвестиційного проекту може бути позитивним 

у тому випадку, коли ЧДВ > 0. 
Цей показник може використовуватись як критерій доцільності реалізації 

інвестицій взагалі і для визначення порівняльної ефективності інвестиційних 
проектів. 

2. Індекс дохідності інвестицій (Ід):  
За умови різночасності здійснення капіталовкладень їх треба також 

приводити до теперішньої вартості. 
3. Внутрішня норма рентабельності інвестицій (ВНР) - це така 

дисконтна ставка, за якої суми початкових інвестицій і теперішньої вартості 
грошових потоків є однаковими, тобто ЧДВ = 0. Розрахунковий показник ВНР 
має бути не нижчим за граничну ставку, прийнятну для підприємства. 

4. Період окупності інвестицій (Ток):  
де ГП - середньорічна величина грошового потоку за певний період, грн. 
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Для короткострокових інвестицій період вимірюється в місяцях, для 
довгострокових - в роках. 

Всі розглянуті показники тісно пов'язані між собою, тому для достовірної 
оцінки економічної ефективності виробничих інвестицій їх слід 
використовувати комплексно. 
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

У забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних 
підприємствах досить вагому роль відіграє моніторинг фінансового стану, який 
відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших 
даних, які впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 

Часто у господарській діяльності підприємств трапляються випадки, коли 
і добре працююча фірма відчуває фінансові ускладнення, які пов'язані з 
недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових 
ресурсів. В цих умовах перед керівництвом та управлінським персоналом 
підприємств постає велика кількість питань. Головним чином ці питання 
стосуються того, як раціонально організувати фінансову діяльність 
підприємства для його подальшого розвитку, яким чином можна покращити 
управління фінансовими ресурсами, яким чином визначити показники 
господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан 
підприємства. На ці та інші важливі питання може дати відповідь об'єктивний 
моніторинг фінансового стану, який дозволить найбільш раціонально 
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розподілити ресурси. Фінансові ресурси мають першорядне значення з усіх 
видів ресурсів, оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства, що 
трансформується безпосередньо і з мінімальними витратами часу у будь-який 
інший вид. 

Головна мета моніторингу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у 
фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану 
підприємства і його платоспроможності [1]. 

Оцінка поточного фінансового стану підприємства, прогноз фінансово-
економічних і виробничих показників діяльності, прогнозування фінансового 
стану - все це складові частини моніторингу фінансового стану підприємств. 

Під фінансовим моніторингом розуміється система безперервного 
спостереження, аналізу та прогнозування показників фінансового стану 
підприємств, сформована на макро- або мікроекономічному рівнях, з метою 
забезпечення прийняття тактичних і стратегічних управлінських рішень 
відповідного рівня, а також оцінки ефективності прийнятих рішень. 

Об'єктом фінансового моніторингу, як зовнішнього, так і внутрішнього, є 
фінансовий стан підприємства, фінансові результати та ефективність його 
фінансово-господарської діяльності [1]. 

У загальному вигляді процес фінансового моніторингу повинен включати 
в себе наступні етапи: 

1) визначення цілей і планування процесу моніторингу, розробка системи 
показників, параметрів моніторингу, а також їх цільових значень, вибір засобів 
і методів збору інформації; 

2) спостереження, збір та узагальнення інформації відповідно з певними 
параметрами моніторингу;  

3) аналіз і оцінка параметрів господарської діяльності на основі 
інформації, отриманої на попередньому етапі;  

4) підготовка рекомендацій для прийняття управлінських рішень з метою 
своєчасного корегування та вдосконалення діяльності підприємства;  

5) контроль за результатами управлінських впливів і формування 
інформації для подальшого спостереження [2]. 

Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, 
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. 
Воно відображає всі сторони його діяльності, є найважливішою 
характеристикою його ділової активності і надійності, визначає рівень 
конкурентоспроможності підприємства. У силу чого саме фінансовий аналіз 
покладено в основу при розробці методики антикризового управління 

Аналіз фінансового стану компанії включає в себе такі найважливіші 
розділи: структура активів і пасивів; аналіз майнового стану; експрес-аналіз 
фінансового стану; ліквідність; фінансова стійкість; аналіз ділової активності, а 
також оборотності коштів підприємства; рентабельність капіталу і продажів; 
ефект фінансового важеля; ефект виробничого важеля. 

За цими розділами проводиться аналіз фінансових та економічних 
показників, порівнюються показники за ряд аналізованих кварталів, років, 
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відслідковується динаміка показників у часі, обчислюються темпи зростання 
показників і фінансових коефіцієнтів за останній період. 

Деякі вітчизняні та зарубіжні економісти рекомендують проводити 
інтегральну бальну оцінку фінансового стану. Суть цієї методики полягає в 
класифікації підприємств за ступенем ризику, виходячи з фактичного рівня 
показників і рейтингу кожного показника в балах. У відповідності з цими 
даними підприємства класифікуються наступним чином: 

- 1 клас - підприємства з гарним запасом фінансової стійкості; 
- 2 клас - підприємства, що демонструють деякий ступінь ризику по 

заборгованості, але ще не розглядаються як ризиковані; 
- 3 клас - проблемні підприємства; 
- 4 клас - підприємства з високим ризиком банкрутства навіть після 

вжиття заходів з фінансового оздоровлення; 
- 5 клас - підприємства найвищого ризику, практично неспроможні. 
Проводити такий аналіз необхідно постійно. По деяким показникам такий 

аналіз можна проводити щомісячно, або щоквартально, а по деяким по 
завершенню фінансового року. Після аналізу фінансового стану підприємства 
необхідно порівняти їх з результатами за попередній звітний період. Якщо стан 
підприємства погіршився хоча б по одному з показників, необхідно виявити 
чинники, що призвели до цього та прийняти управлінське рішення для 
усунення причин, що призвели до погіршення фінансового стану підприємства. 

Моніторинг є невід'ємною частиною антикризового управління 
підприємством. У його рамках здійснюються збір і обробка поточної 
інформації, що дозволяє оцінити основні параметри, а також виявити критичні 
тенденції в організаційно-виробничій сфері підприємства, подальший розвиток 
яких може призвести до виникнення кризових явищ. 

Задля підвищення надійності моніторингу організаційно-виробничої 
сфери підприємства в аспекті випередження виникнення кризових явищ, 
доцільно побудувати його із двох складових: підсистеми раннього виявлення 
розвитку кризових явищ та підсистеми моніторингу фінансового стану 
підприємства. 

Підсистема раннього виявлення розвитку кризових явищ має за мету 
відстежувати процеси, які відбуваються в основних сегментах організаційно-
виробничої системи підприємства й виявляти такі тенденції, продовження 
розвитку яких у майбутніх періодах із великою ймовірністю може спричинити 
кризові явища.  

Підсистема моніторингу фінансової сфери підприємства виконує чотири 
головні блоки завдань. По-перше, вона служить своєрідним тестом підсистеми 
раннього виявлення негативних тенденцій та заходів, які були вжиті 
менеджментом у відповідь на сигнали даної підсистеми. По-друге, вона є 
тестом ефективності управлінських рішень щодо усунення негативних 
тенденцій на ранніх етапах їх розвитку. По-третє, вона є тестом підсистеми 
моніторингу зовнішнього середовища. По-четверте, дана підсистема є тестом 
ефективності дій менеджменту з адаптації організаційно-виробничої сфери 
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підприємства до змін зовнішнього середовища, зафіксованих відповідною 
підсистемою моніторингу [3]. 

Виходячи з сутності моніторингу фінансового стану як спеціально 
організованого систематичного і безупинного спостереження за фінансовим 
станом об'єкта й оперативною його оцінкою можна визначити основні вимоги 
до методу моніторингу фінансового стану: 

1. Метод для забезпечення комплексності моніторингу фінансового стану 
має охоплювати основні аспекти оцінки фінансового стану: ділову 
активність, ліквідність, рентабельність, стійкість. 

2. Кожен з аспектів має оцінюватися як окремо, так і у взаємозв'язку 
(наприклад, метод має передбачати використання узагальнюючого 
показника фінансового стану) для досягнення інтегрованості 
відстеження фінансового стану і наочності у висвітленні динаміки змін 
у ньому в часі. 

3. Метод має давати можливість виявити причини, а не лише 
констатувати наявність і величину змін фінансового стану. Це виступає 
необхідною умовою її пристосованості для потреб оперативного 
управління фінансовим станом підприємства. 

4. Метод має виявляти ступінь реакції цільового показника фінансового 
стану на зміни факторів впливу (тобто еластичність реакції на той чи 
інший управлінський вплив 

5.  Закладені у метод причинно-наслідкові зв'язки між показниками 
мають відповідати таким, що об'єктивно існують у процесі 
функціонування підприємства, можуть бути логічно виявлені із суті 
цього процесу. 

Створення на підприємстві системи моніторингу забезпечить: 
- відстеження процесів, що відбуваються на підприємстві у режимі 

реального часу; 
- складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за  

найбільш короткі проміжки часу; 
- порівняння планових результатів із фактично досягнутими. 
Отримуючи необхідну інформацію керівництво підприємства зможе 

розробляти пропозиції та рекомендації щодо покращення діяльності 
підприємства. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 

Горнодобывающее предприятие, как социально-экономическую систему, 
необходимо рассматривать как совокупность БП, характеризующихся 
определенным составом, структурой и параметрами. При изменении одной из 
составляющей компоненты меняется вся система в целом. Одна из главных 
задач управления социально-экономической системой – это повышение 
эффективности ее функционирования в условиях меняющейся внешней среды. 

Бизнес-процесс – это устойчивая, целенаправленная совокупность видов 
деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы 
(ресурсы) в выходы (продукция, услуги), представляющие ценность для 
потребителя, приносящие прибыль производителю и обеспечивающие 
достижение стратегических целей предприятия.   

Для эффективного управления БП предприятий горнодобывающей 
промышленности, необходимо сделать выбор между двумя подходами: 
системный подход, структурный подход. 

С позиции системного подхода каждый БП имеет поставщика ресурсов, 
потребителя (продукта, услуги), владельца, ресурсы и технологию. Категории 
поставщик/потребитель являются центральными для понимания сущности 
процессного подхода. 

Рассмотрим СУБП горнодобывающего предприятия на основе 
процессного подхода. 

Переход на принципы процессного подхода представляет собой сложный 
процесс, подлежащий управлению. Объектом управления в этом случае 
выступают БП, как механизм достижения стратегических целей предприятия. 
От качества разработки стратегии зависит успешность функционирования 
СУБП. 

На рис. 1 приведена блок-схема формирования системы управления 
бизнес-процессами (СУБП) горнодобывающего предприятия, которая включает 
основные блоки, характеризующие комплекс задач и последовательность их 
решения. СУБП неразрывно связана со стратегией организации и включает 
11 этапов (рис. 1). 
 На первом этапе, согласно классификации БП горнодобывающего 
предприятия, выделяются БП по уровню детализации и характеру создания 
добавленной ценности. На втором этапе осуществляется реструктуризация 
предприятия, так как изменяются производственная структура и структура 
управления. На третьем этапе определяется необходимая документация, 
регламентирующая ход, результаты и порядок управления БП; регламент БП 
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согласовывается с владельцами поставщиков, клиентами, субподрядчиками, т.е. 
оговариваются условия социально-ориентированного партнерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема формирования системы управления бизнес-процессами 
(СУБП) горнодобывающего предприятия 

 
 На четвертом этапе проверяется условие отбора БП для выполнения 
собственными силами с целью дальнейшего их совершенствования и 
реинжиниринга, оценивается конкурентоспособность основных бизнес-
процессов: бурения, заряжания-взрывания, экскавация, транспортировка авто и 
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железнодорожным транспортом путем сравнения себестоимости единицы 
выпускаемой продукции с себестоимостью конкурента-аналога при 
соблюдении условий конкурентоспособности (рис.2). На пятом - выполняется 
оптимизация параметров БП для поддержания их конкурентоспособности. На 
шестом и седьмом этапах обосновывается система оперативных и оценочных 
показателей функционирования БП. Оценивается реальность выполнения 
поставленной цели (этап 8); в случае невыполнения принимается комплекс 
соответствующих мероприятий (этап 11). 
 Поэтапная реализация представленной блок-схемы, позволит, 
предприятиям горнодобывающей отрасли, эффективно решать задачи 
социально-экономической системы в условиях меняющейся внешней среды, 
что приведет к более высоким экономическим показателям предприятия в 
целом и поможет достичь руководству предприятия стратегических целей. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ КОНТРОЛІНГУ ПРИ ВИРІШЕННІ 

ЗАВДАНЬ ПЛАНУВАННЯ 
 
Розвиток економіки в умовах ринку неминуче супроводжується 

ускладненням соціально-економічних зв'язків, і, як наслідок, зростанням 
невизначеності як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Більшість 
вітчизняних та зарубіжних підприємств працюють в умовах стратегічних 
несподіванок, що ускладнює побудову адекватних математичних 
оптимізаційних моделей. З метою підвищення конкурентоспроможності 
промислові підприємства змушені залучати в господарську діяльність 
витратоємні бізнес-процеси, що призводить в умовах невизначеності до 
збільшення ймовірності іммобілізації суттєвої частини капіталу на збиткових 
або менш вигідних напрямках. Тим самим зростає значущість помилки в разі 
розбіжностей планових і фактичних показників. В умовах невизначеності 
існуючі моделі оптимізації виробничої програми не забезпечують адекватність і 
надійність планів на довгострокові періоди, оскільки в значній мірі залежать від 
точності статистичних і аналітичних прогнозів. Але вдосконалення 
(ускладнення) математичного апарату з метою зниження похибок 
прогнозування для даного класу задач, як правило, не виправдаю, оскільки 
пов'язане з граничною корисністю отримання додаткової інформації. 
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Підвищення визначеності призводить до збільшення витрат в геометричній 
прогресії. Використання екстраполяційних методів є ефективним лише для 
короткострокових періодів при стабілізації економічних відносин, коли стає 
можливим передбачити певний комплекс рішень управлінців, а також процес їх 
реалізації в знайомих ситуаціях [1, 7]. 

Застосування потужного математичного апарату та складних 
математичних імовірнісних методів значно збільшує трудомісткість і час, 
необхідний для формування оптимальної виробничої програми у 
багатономенклатурному виробництві, що пов'язано з недостатньо адекватними 
методами формалізації якісних суджень експертів, а також необхідністю 
оцінювання величезної кількості комбінацій ймовірних ситуацій.  

Найважливішими факторами зростаючої потреби у плануванні діяльності 
підприємства є складність явищ і процесів у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі, зростання динаміки та інтенсивності економічних, технологічних і 
суспільних змін, обмеження у сфері виробництва, а також нестабільні ринки 
збуту. Звідси випливає висока ступінь невизначеності планування, що 
пояснюється великою кількістю змінних і обмежень. Відповідно ускладнюється 
контроль і цілеспрямована адаптація виробничих процесів на підприємстві. 
Вирішити виникаючі при цьому проблеми покликаний контролінг [5, 6]. 

Контролінг дозволить організовувати систему планування, забезпечити 
необхідну ступінь послідовності та узгодженості планів. Таким чином він 
впливає на процес складання планів і відповідно на їх виконання. Крім того, він 
повинен забезпечувати інформаційну, консультаційну та інструментальну 
підтримку всіх відповідальних за планування сторін. Тобто контролінг сприяє 
оптимальній реалізації основних цілей планування: забезпечення досягнення 
загальних цілей підприємства; координації прийнятих рішень; оцінкою 
ризикованості ситуації; зниження ризику прийняття неправильних рішень; 
підвищення ефективності і зниження складності процесів усередині і поза 
підприємства.  

Крім того, діяльність контролінгу в рамках планування служить для: 
підготовки рішень; узгодження цілей; створення бази для контролю; 
інформування і мотивації персоналу [4, 6]. 

Таким чином, планування можна вважати однією з основних областей 
діяльності контролінгу. За допомогою систематичного спостереження, аналізу і 
контролю стану підприємства контролінг вносить істотний внесок у своєчасне і 
точне визначення проблем його розвитку.  

У зв'язку з процесом планування проблеми можуть представляти собою 
позитивні або негативні відхилення між фактичними або майбутнім станом та 
бажаним або заданим станом. На етапі визначення проблеми контролінг 
покликаний організовувати інформаційний процес опису, дослідження і оцінки 
вихідного положення підприємства. Основою для цього є інформація, що 
одержана в результаті контролю та аналізу відхилень, а також загального 
аналізу ситуації у внутрішньому і зовнішньому середовищі підприємства. При 
цьому важливими об'єктами аналізу всередині підприємства є: обсяг 
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виробництва, матеріальні і нематеріальні ресурси, результати у вартісному і 
натуральному вираженні, організація підприємства та ефективність управління. 
Найбільш важливими зовнішніми чинниками є: ринки збуту і постачання, а 
також економічні, технологічні, політичні, правові, соціальні та екологічні 
умови  [7]. 

Крім того, важливим завданням контролінгу є контроль прогнозів з точки 
зору їх інформативності, релевантності та обґрунтованості. Періодичний 
контроль і, при необхідності, ревізія критеріїв прогнозування забезпечують 
підвищення реалістичності альтернатив планування. Тобто контролінг 
підвищує раціональність планування, а також сприяє кращій теоретичної 
опрацювання прийнятих рішень. Визначення змісту проблеми дозволяє 
своєчасно ініціювати подальші етапи проблемно-орієнтованого планування. 
Таким чином створюються передумови для поліпшення структурованості 
проблем та раціоналізації процесу цілеспрямованого пошуку альтернатив їх 
вирішення [3, 5]. 

Основне завдання контролінгу полягає в оцінці і аналізі впливу реалізації 
альтернатив на цілі підприємства. Для цього необхідно розробити прогнози 
впливу, що містять гіпотези про можливість досягнення цілей при різних 
умовах здійснення альтернатив. Участь контролінгу в підвищенні якості 
прогнозів збільшує ймовірність здійснення саме тих альтернатив, які 
найкращим чином забезпечують реалізацію загальної системи цілей 
підприємства. В рамках оцінки альтернатив важливе місце займає перевірка їх 
на «допустимість», що дозволяє звузити кількість можливих до реалізації 
альтернатив.  

В цілому, ефективна реалізація діяльності контролінгу забезпечує високу 
ступінь попередньої координації різних альтернатив у відповідності із 
загальною системою цілей підприємства, що полегшує широкий і 
систематичний пошук. На базі оцінки і ранжирування альтернатив відповідні 
органи управління вибирають ті альтернативи, які, з їх точки зору, сприяють 
оптимальному досягненню цілей. Повноваження контролінгу, як правило, не 
поширюються на етап остаточного затвердження планів. Однак, його діяльність 
з ініціювання процесів планування, інформаційного забезпечення та 
узгодження планів непрямим чином впливає на затвердження планів і, тим 
самим, на індивідуальні рішення особи, що приймає рішення. Таким чином, 
контролінг істотно впливає на якість і раціональність процесу прийняття 
рішень. 

Контролінг готує планові змінні, необхідні для побудови моделей, а 
також підтримує діяльність особи, що приймає рішення, в процесі оцінки і 
реалізації моделей прийняття рішень. Крім того, діяльність контролінгу може 
включати консультування ОПР щодо критеріїв вибору рішень [7]. 

Фактична ефективність процесу прийняття рішень залежить від реалізації 
прийнятих планів. У цьому зв'язку контролінг, беручи участь у процесі 
бюджетування, сприяє оптимальному перетворенню планів і рішень у 
відповідні заходи. Ефективне управління підприємством повинно будуватися 
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на основі взаємного узгодження планів і бюджетів. Ефективність 
бюджетування може бути підвищена за рахунок складання гнучких бюджетів, 
що містять різні планові установки в залежності від зміни факторів, що їх 
визначають. Контролінг при цьому повинен узгоджувати окремі бюджети і 
звести їх у загальний бюджет, а також формалізувати, регулювати і 
контролювати весь процес бюджетування. Крім того, контролінг повинен 
доводити до відома відповідальних за виконання планів підрозділів всі задані 
параметри і контролювати виконання бюджету [4, 6]. 

Виконання функцій контролінгу в сфері бюджетування дозволяє 
оптимізувати розподіл ресурсів, а також підтримати діяльність органів 
управління на етапі реалізації планів, особливо, з допомогою монетарних 
показників бюджету. 

Зростання проблем, пов'язаних з розробкою та прийняттям управлінських 
рішень, а також збільшується складність організаційної структури підприємства 
ускладнюють здійснення ефективного контролю протікають на підприємстві 
процесів. Контролінг покликаний забезпечити координацію окремих 
децентралізованих контрольних функцій. Основною передумовою при цьому є 
поєднання планової та контрольної діяльності в рамках контролінгу. Розробка 
цілісної системи планування і контролю дозволяє врахувати взаємозалежність 
цих видів діяльності та підвищити ефективність підготовчих інформаційно-
комунікаційних процесів у межах системи управління. 

Контроль можна визначити як систематичний процес обробки інформації, 
в рамках якого здійснюється порівняння двох або більшого числа контрольних 
величин, одна з яких є нормативною і використовується як масштаб, критерій 
оцінки. Основними об'єктами контролю є плани цілей, заходів і ресурсів, 
бюджети, інформаційні процеси, організаційна та виробнича структури, а також 
результати реалізації прийнятих рішень. Для виконання своїх завдань 
контролінг повинен приділити особливу увагу [6, 7, 10]: 

- контролю відповідності цілей (порівняння з заданими 
показниками), що включає попередню перевірку відповідності параметрів, що 
задаються на етапі планування цілей. Порівняння такого типу 
використовуються для контролю структури і процесів у рамках організаційної 
системи і системи планування і контролю; 

- контролю обмежень (порівнянні фактичних і прогнозованих 
величин). Включає перевірку відповідності прийнятих при плануванні 
обмежень їх фактичним станом; 

- контролю прогресивності планів (порівняння цільових величин і 
прогнозів щодо виконання планів). Після завершення певного звітного періоду 
в межах горизонту планування здійснюється контроль реалізації окремих 
компонентів плану. В результаті цього вдається з істотним випередженням у 
часі виявити потенційні відхилення від поставлених цілей і інтегрувати їх у 
процес ковзного, ітеративного планування. Цей тип контролю також можна 
використовувати в рамках оцінки альтернатив; 
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- контролю результатів виконання планів (порівняння заданих 
показників з фактично реалізованими). Дозволяє оцінити ступінь досягнення 
цілей. Контроль результату використовується для коригування,насамперед, 
оперативних планів і сприяє реалізації управлінських заходів безпосередньо на 
нижньому рівні системи організаційної структури. 

Контролінг, разом з іншими відповідальними за контроль службами, 
повинен активно брати участь в організації і реалізації окремих етапів 
контролю та аналізу відхилень [3, 8]. Метою аналізу відхилень є визначення 
причин і наслідків відхилення контрольованих параметрів, що в свою чергу 
дозволяє виробити і реалізувати проблемно-орієнтовані адаптаційні заходи. В 
цілях економії коштів і часу більш конкретного аналізу слід піддати лише ті 
відхилення, причини яких піддаються впливу. Точний аналіз причин відхилень 
та їх окремих аспектів контролінгу дозволяє виробити систему проблемно-
орієнтованих гіпотез щодо впливу окремих відхилень на реалізацію загальної 
системи цілей. Прогноз наслідків появи відхилень являє собою важливу базу 
оцінки і знаходить широке застосування при виробленні альтернативних 
підходів до усунення відхилень. Рішення щодо адаптації планів для поліпшення 
процесів реалізації цілей повинні бути інтегровані в загальну ієрархію планів і 
узгоджені з іншими планами.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ 
ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 

 
Соціально-трудові відносини виступають стрижнем суспільних відносин 

на рівні підприємства, регіона та економіки в цілому [1]. Головними суб’єктами 
цих відносин у ринковій економіці являються роботодавці та наймані 
працівники. Окреме місце в них займає самозайняте населення. Важливими 
елементами в системі трудових ресурсів є також державні органи управління 
(на національному та регіональному рівнях), суспільні організації (зокрема, 
профспілки), органи місцевого самоврядування. 

Фахівці по-різному підходять до визначення категорії «трудові ресурси» і 
місця її в категоріальному апараті сучасної економічної науки. Історично, ця 
категорія пов’язана з традиціями дореформеної економічної науки і господарчої 
практики, коли вона використовувалася разом з категоріями природних, 
матеріальних та фінансових ресурсів. З іншого боку, вона генетично пов’язана з 
категорією «ресурс праці», що використовується у класичній та неокласичній 
теорії, оскільки обидві ці категорії виходять із класичних праць А. Сміта,  
Д. Рикардо та ін., які вважали працю, якщо не єдиним, то, в усякому разі, одним 
із джерел суспільного багатства. 

Проведений категоріальний аналіз дає підстави запропонувати певне 
уточнення категорії «трудові ресурси» і найбільш значенних споріднених 
категорій – «трудовий потенціал» і «фактор труда». На наш погляд, трудовий 
потенціал відображає ту кількість населення з відповідними професійними 
навичками, яке принципово можливо заохотити до трудової діяльності (звісно, 
за добровільним бажанням). Цю принципову можливість надає повна чи 
обмежена працездатність з урахуванням законодавчо обмеженої нижньої 
границі працездатного віку і без урахування верхньої, тобто з наданням 
можливості праці усім пенсіонерам та інвалідам за їх бажанням, але із 
забороною дитячої праці. 

Виходячи з наведених положень, трудовий потенціал у кількісному 
відношенні можна визначити за формулою: 

ТП = ПЗН(ПЗВ) + ПЗН(НПЗВ) – ПР, 
де ТП – трудовий потенціал, тис. осіб; 
ПЗН(ПЗВ) – працездатне населення (повної та часткової працездатності) 

у працездатному віці, тис. осіб; 
ПЗН(НПЗВ) – працездатне населення (повної та часткової 

працездатності) в непрацездатному віці, тис. осіб; 
ПР – підприємці, тис. осіб. 
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На наш погляд, у трудовий потенціал можуть бути включеними не тільки 
працездатні пенсіонери (працездатного та непрацездатного віку) та підлітки, 
але й інваліди І та ІІ групи в працездатному та непрацездатному віці з 
урахуванням ступені непрацездатності, тобто з урахуванням їх обмежених 
можливостей, а не з апріорного припущення про їх повну відсутність (доцільно 
згадати про сучасну загальносвітову тенденцію до соціалізації інвалідів, до 
яких у світовій практиці зазвичай застосується термін «особи з обмеженими 
можливостями»). У трудовий потенціал входять також безробітні (у тому числі, 
особи, що належать до так званого застійного безробіття, а також молодь, яка 
не має роботи після закінчення середніх, середніх спеціальних та вищих 
начальних закладів). 

Трудові ресурси – це та частина трудового потенціалу, яка підлягає 
актуалізації (задієнню) в даний період часу (наприклад, рік) у відповідності з 
договорами по найму або ліцензіями на самостійну зайнятість. Їх кількісну 
оцінку можна визначити за формулою: 

ТР = ПЗН(ПЗВ) + ПОМ(ПЗВ) + ПОМ(НПЗВ) + ПП(ПЗВ) + 
+ ПП(НПЗВ) + ПРП – ПР – БР, 

де ТР – трудові ресурси, тис. осіб; 
ПЗН(ПЗВ) – працездатне населення у працездатному віці, тис. осіб; 
ПОМ(ПЗВ) – працездатність населення з обмеженими можливостями 

працездатного віку, тис. осіб; 
ПОМ(НПЗВ) – працездатне населення з обмеженими можливостями 

непрацездатного віку, тис. осіб; 
ПП(ПЗВ) – працюючі пенсіонери працездатного віку, тис. осіб; 
ПП(НПЗВ) – працюючі пенсіонери непрацездатного віку, тис. осіб; 
ПРП – працюючі підлітки, тис. осіб; 
ПР – підприємці, тис. осіб; 
БР – безробітні, тис. осіб. 
Різниця між трудовим потенціалом та трудовими ресурсами складає 

трудові резерви (ТРЗ), які, зокрема, включають безробітних: 
ТРЗ = ТП – ТР 

Стан та потенціал розвитку трудових ресурсів в значній мірі залежить від 
рівня та співвідношення показників, що характеризують трудовий потенціал, 
трудові ресурси та трудові резерви. 

При визначенні поняття «фактор труда» будемо виходити з положення, 
що фактор виробництва – це фактично задіяний у виробництві економічний 
ресурс. Тому оцінка «фактора труда» може бути здійснена тільки в пост-
виробничий період, за результатами використання трудових ресурсів, тобто на 
основі звітних даних про фактичний розподіл трудових ресурсів в даний період. 

Узагальнена комплексна оцінка трудових ресурсів регіону є суттєвою 
складовою підвищення цінності інформації для керівних загальнодержавних та 
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регіональних органів, центрів зайнятості тощо. В кібернетичних системах 
«максимальна цінність інформації досягається лише в тому випадку, якщо ця 
інформація необхідна і достатня для того, щоб повністю реалізувати поставлену 
мету» [2, с. 163]. Можна додати, що інформація має бути ще актуальною (тобто 
відповідати стану об’єкта на момент прийняття щодо нього управлінських 
рішень), своєчасною (тобто надходити до органу управління до моменту або на 
момент прийняття рішень) та доступною для сприйняття. Саме підвищенню 
цінності управлінської інформації і якості управлінських рішень має сприяти 
комплексна оцінка трудових ресурсів регіону. 

Постановка задачі моделювання кластерізації трудових ресурсів 
регіональних об’єктів має такий вигляд. 

Вихідні данні: 
1) Оцінки регіональних економічних об’єктів m,...,2,1j,ZZ j   

(регіонів, областей, районів, міст) за станом  j1 ZF  та потенціалом розвитку 
 j2 ZF  трудових ресурсів, тобто їх представлення у нормованому просторі двох 

інтегральних критеріїв ( 1F , 2F ). Ця інформація є результатом моделювання 
рейтингової оцінки трудових ресурсів. 

2) Класи оцінок у вигляді чотирьох циклічних етапів розвитку 
регіональних економічних об’єктів 4lK . При визначенні цих класів ми 
враховували такий загальносистемний принцип причинно-наслідкових 
відношень розвитку складних економічних систем: зміни у стані системи є 
наслідком накопичення змін у потенціалі її розвитку, тобто стан є статичною, а 
потенціал є мобільною складовою розвитку системи. Відповідно до цього, 
необхідно констатувати, що умовою виходу системи із кризи (післякризовий 
стан) є накопичення потенціалу системи, а умовою і попереднім індикатором 
погіршення стану системи (передкризовий стан) є зниження її потенціалу. 

Клас K1 ідентифікується як «криза» і характеризується незадовільним 
поточним станом функціонування трудових ресурсів регіону та недостатнім 
потенціалом їх розвитку. Клас K2 ідентифікується як «передкриза» і 
характеризується відносно задовільним поточним станом функціонування 
трудових ресурсів, але негативними перспективами їх розвитку у майбутньому 
(тобто перспективами деградації) у зв’язку з недостатнім потенціалом 
позитивного розвитку. Клас K3 ідентифікується як «післякриза» і 
характеризується високим потенціалом розвитку трудових ресурсів, який, 
однак, не є ще реалізованим у поточне функціонування. Поточний стан 
функціонування трудових ресурсів регіонів цього класу кваліфікується як 
незадовільний. Інтегральна оцінка відзначає позитивні перспективи досягнення 
норми, яка ще не досягнута. Однак, послідовна реалізація достатнього 
потенціалу розвитку дозволить досягти задовільного стану функціонування 
трудових ресурсів регіону і перейти до класу K4 «норми». Клас K4 
ідентифікується як «норма» і характеризується як задовільним поточним 
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станом функціонування трудових ресурсів, так і позитивними перспективами їх 
розвитку, що витікають із наявності достатнього потенціалу розвитку. 

За результатами моделювання визначається, до якого з класів належать 
трудові ресурси кожного регіону, що має важливе значення для підготовки і 
прийняття диференційованих управлінських рішень щодо соціально-трудової 
сфери регіонів. 
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

У системах управління інноваційних підприємств (ІП) пропонується 
виділяти три групи взаємозв’язаних об’єктів: об’єкт управління (ОУ); суб’єкт 
управління (СУ) та зовнішнє середовище (ЗС). Об’єктами управління в ІП 
можуть виступати інновації, інноваційні проекти, інноваційні процеси (НДР, 
ДКР, ДЕР, виробництво, система маркетингу інновацій, як складові 
інноваційного процесу), інноваційну діяльність та економічні відносини на 
ринку інновацій, а суб’єктами управління – підрозділи організаційного 
управління та органи управління, що здійснюють координаційну та 
управлінську діяльність в ІП. 

Кожен з названих об’єктів системи управління доцільно характеризувати 
вісімкою множин системних компонент [3]: Е – множина об’єктів; V – множина 
властивостей, що характеризують елементи множини E, для множини V 
виділяються дві підмножини: Vі – підмножина імен; Zі – підмножина значень, 
що змінюються у часі; W – множина станів складного об’єкта, елементи якої 
визначаються поєднанням на множині значень властивостей у фіксований 
момент часу із множини T; О – множина операцій (функцій, дій), що 
забезпечують перехід складного об’єкта від початкового стану до мети; Ц – 
множина цілей функціонування об’єкта; R – множина відносин, яка включає 
підмножини відносин між елементами кожної із вказаних множин та між 
самими множинами. 
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Між множинами системної моделі існують такі види відношень: 1R (E,Vі) – 
відповідності, яке ставить кожному елементу множини у відповідність деяку 
вибірку із Vі; 2R (Vі,Vіz) – рівності між властивостями, заданими іменем і 
конкретним його значенням у момент часу t; 3R (Vіz,W) – відповідності, яке 
ставить кожному елементу множини Vіz у відповідність підмножину значень 
всіх елементів множини W у момент часу t; 4R (W,O) – порядку, яке задає 
послідовність виконання операцій у ході досягнення мети Ц. Мета, своєю 
чергою, може формуватися як вимога досягнення конкретних значень 
властивостей або станів, чи виконання певних операцій. 

Тобто, моделюючи систему управління S, необхідно виділити такі 
обов’язкові множини компонент, які б забезпечували повноту моделі (рис. 1): 

 ,W,W,W,V,V,V,E,E,EM зсуооузсуооузсуооу
s  ,R,R,R,Ц,Ц,Ц,О,О,О зсуооузсуооузсуооу  

.)УО,ОУ(R),УО,ЗС(R),ОУ,ЗС(R                                                    (1) 
Виділені закономірності структуризації та існування систем управління є 

початковими правилами виділення класів об’єктів та атрибутів концептуальної 
моделі системи управління як ядра ІП. Виходячи з них, на верхніх рівнях 
декомпозиції, з точки зору повноти системної моделі ІП, обов’язковим є 
розгляд у взаємозв’язку таких об’єктів: 

 .,, зссуоу ЕЕЕЕ                                                         (2) 

 
Рис. 1. Багатоверствна декомпозиція ІП 

Для кожного об’єкта із множини (2) необхідно виділити повний набір 
системних компонент – {V,Z,W,О,Ц,R} при класифікації елементів 
концептуальної моделі. Подальша декомпозиція об’єктів (2) та їхніх компонент 
залежить від класу розглядуваної системи управління. Спільним для будь-якої з 
них є ієрархічність структуризації. Формально це можна описати на теоретико-
множинній мові у вигляді дерева взаємозв’язків, яке буде абстрактним рівнем 
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ієрархічної моделі об’єкта управління, де задаються лише одиниці його 
характеристик та взаємозв’язки між ними.  

Тобто дане дерево – це граф на шість верств (рис. 1), у якому перший граф 
( ЕГ ) – дерево елементів, другий ( VГ ) – дерево атрибутів, третій ( ZГ ) – граф 
значень атрибутів, четвертий ( WГ ) – граф станів, п’ятий ( ОГ ) – граф операцій, 
шостий ( ЦГ ) – граф або дерево цілей. 

Даний багатоверствний граф задає правила формування системної моделі 
суб’єкта управління будь-якого класу. Отже, системна модель ІП також може 
бути зображена у вигляді даного дерева, у якому на рівні першої верстви 
можуть міститися ієрархічні структури СУ, ОУ та ЗС [1 - 5]. 

Для графічного зображення верств дерева ІП використаємо графи з  
макро-, мезо- та мікрорівнями ІП. Тобто об’єкти Eоу, Eсу та Eзс ІП можуть бути 
описані трирівневими графами, зображеними на рис. 2, рис. 3 та рис. 4, 
відповідно, та показують перший рівень декомпозиції ІП (граф ЕГ , рис. 1). 

 
Рис. 2. Трирівнева ієрархічна структура об’єкта управління ІП 

– технології;    – технологічні операції 
Другим рівнем декомпозиції ІП (граф ViГ ) виступають характеристики ОУ, 

СУ та ЗС, а третім (граф ZГ ) – інші параметри.  
 

 
Рис. 3. Трирівнева ієрархічна структура суб’єкта управління ІП 

– координуючі елементи;      – управляючі елементи 
Оцінку ефективності ОУ ІП пропонується проводити на основі оцінки 

ефективності управління: інноваційною діяльністю (інноваціями, 
інноваційними проектами, інноваційним процесом, економічними відносинами 
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на ринку інновацій); інвестиційною діяльністю; операційною діяльністю; 
персоналом; фінансовою діяльністю; маркетинговою діяльністю, тощо. 

 

    
Рис. 4. Трирівнева ієрархічна структура зовнішнього середовища ІC 

– зовнішнє середовище;     – множини зовнішніх чинників;    – чинники 
Оцінку ефективності СУ ІП пропонується проводити на основі оцінки 

ефективності: управлінського персоналу; організаційної структури управління; 
технологій управління та організаційної культури.  

Оцінку зовнішньої ефективності управління ІП пропонується проводити на 
основі таких показників: збалансованість інтересів між інвесторами та ІП; 
збалансованість інтересів між постачальниками та ІП; збалансованість інтересів 
між споживачами та ІП; збалансованість інтересів між органами, що 
виробляють інноваційну політику і регламентують інноваційну діяльність, та 
ІП; збалансованість інтересів між конкурентами та ІП. 

Четвертий рівень (граф WГ ) становлять внутрішні стани ОУ, СУ та ЗС ІП 
(рис. 5).  

 
Рис.5. Граф станів ОУ, СУ та ЗС 
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Вершинами даного графа є стани: S1 – «незадовільний»; S2– 
«задовільний»; S3 – «добрий»; S4 – «дуже добрий», а дугами – інтенсивності 
переходів із стану у стан. 

Зображені таким чином процеси розвитку ІП рекомендується описувати з 
допомогою системи диференціальних рівнянь Колмогорова (3). 
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де i = 1, 2, 3 – порядкові номери рівня ієрархії; j = 1, 2, … , Mi – порядковий 
номер елемента і-го рівня ієрархії; S1, S2, S3, S4 – стани елементів досліджуваної 
системи;

lS,j,iP  – імовірність Sl - го стану j-го елемента i-го рівня ієрархії, l = 
1,2,3,4 – порядкові номери станів;

ml S,S,j,i – інтенсивність переходу 
досліджуваної системи із стану Sl  у стан Sm  j-го елемента i-го рівня ієрархії, l,m 
= 1,2,3,4 – порядкові номери станів. 

Змінними у системі диференціальних рівнянь (3) будуть імовірності станів, 
а коефіцієнтами – інтенсивності переходів із стану в стан. При t→∞ і dP/dt=0 
вона перетворюється на систему алгебраїчних рівнянь (4). 
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    (4) 

Розв’язуючи дані системи рівнянь з допомогою комп’ютерної техніки, 
можна здійснювати дослідження станів розвитку ІП у динамічному та 
стаціонарному режимах. 

Таким чином, запропонований підхід до моделювання ІП вказує на те, що 
ІП необхідно розглядати як організацію із сукупністю взаємозалежних 
елементів, до яких належать ОУ та СУ, їх структура та операційна діяльність, 
зорієнтовані на досягнення головної мети та проміжних цілей ІП в умовах 
ринку та постійних впливів ЗС, яке змінюється. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ERP-СИСТЕМ 
 

Рішення ERP – це системи управління ключовими бізнес-процесами 
підприємства. ERP-система включає в себе такі модулі: планування діяльності 
компанії, бюджетування, логістика, ведення обліку, управління персоналом, 
управління виробництвом, управління клієнтами. Корпоративна, управлінська, 
бухгалтерська звітність дозволяє вищому керівництву отримати комплексну 
картину діяльності підприємства, що робить ERP-систему незамінним 
інструментом автоматизації операційної діяльності та підтримки прийняття 
поточних і стратегічних управлінських рішень. По суті, ERP-система – це 
комплексне сховище і використання інформації, можливість отримання даних 
за напрямками діяльності організації в рамках роботи в одній системі [1-3]. 

Основними замовниками ERP-систем в Україні зараз є компанії, 
діяльність яких пов'язана з роздрібною торгівлею, дистрибуцією, логістикою, 
виробництвом і фінансами. Активно впроваджуються ERP в FMCG, 
фармацевтиці, агросекторі та ТЕК. При цьому частка вітчизняних компаній, які 
починають проекти впровадження ERP в Україні скоротилася, частка іноземних 
– навпаки підвищилася [4]. 

Проект з впровадження ERP-системи можна розділити на наступні стадії: 
планування проекту, постановка цілей; діагностика та аналіз вимог; вибір і 
обґрунтування платформи, готового рішення; проектування інформаційної 
системи; документування та узгодження проектних рішень; розробка 
програмного забезпечення; тестування інформаційної системи; розгортання 
системи; навчання користувачів; експлуатація та підтримка, а також оцінка 
результатів. Управління проектами ґрунтується на кращих практиках і 
методологіях [3]. 

Вартість проекту з впровадження ERP-систем включає в себе вартість 
покупки ліцензій (існує також можливість оренди ліцензій) та вартість послуг з 
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налаштування та впровадження системи або галузевого рішення. Вартість 
проекту, звичайно ж, залежить від методології впровадження, від обсягу 
консалтингових послуг, від бажань і потреб замовника. Також потрібно 
враховувати витрати на ІТ-інфраструктуру, мотивацію команди і експлуатацію 
системи. 

В даний час багато уваги приділяється поняттю ефективності 
впровадження сучасних інформаційних систем. Ефективність є досить 
складною категорією, яка в узагальненому вигляді відображає співвідношення 
результатів і витрат функціонування будь-якої системи. Тим не менш, не існує 
єдиного підходу до понять ефективності функціонування системи та 
ефективності управління нею, що вимагає подальших досліджень у цьому 
напрямку. 

Відомо, що впровадження будь-яких інформаційних систем приводить, 
звичайно, до серйозних наслідків для всієї структури управління компанією [5]. 
Тому оцінювати ефективність впровадження системи без оцінки ефективності 
зміни роботи компанії неможливо. В цьому питанні одним з ключових 
моментів є вибір критерію ефективності. Так, наприклад, при впровадженні 
штрих-кодування зазвичай йдеться про підвищення швидкості видачі товарів і 
обслуговування покупців, при цьому оцінка ефективності – 20-50% 
прискорення [6]. У той же час, підприємство, що спеціалізується на продажі 
великогабаритної елітної продукції, при впровадженні штрих-кодування ефекту 
від збільшення швидкості видачі не отримала. Це пов'язано з тим, що швидкість 
відпустки не була критичним параметром і прискорення практично не було, так 
як основний час витрачався на пошук товару і його завантаження. Звісно, 
виникає питання про необхідність впровадження даної системи. Виявилося, що 
невірно був обраний критерій оцінки ефективності. У даному випадку 
необхідно було оцінювати результат від зниження помилок при видачі товару, 
особливо оптовому. Середня квартальна вартість помилок оцінювалася в 2500 $ 
, тобто 10000 $ в рік. Після впровадження штрих-кодування ця цифра впала до 
1000 - 2000 $ на рік. З’ясувалося, що понесені витрати на впровадження можуть 
окупитися протягом менше двох років, не враховуючи позитивних результатів 
від інших аспектів впровадження, таких як, наприклад, розширення 
асортименту товарів і супутнє цьому збільшення обороту і доходів. 

Ще одне актуальне питання стосується скорочень штатних одиниць в 
бухгалтерії при впровадженні таких систем. У разі скорочень ефективність 
розраховується просто: (річний бюджет заробітної плати) х (термін амортизації 
продукту). Однак, в результаті впровадження системи штат співробітників 
може і збільшуватися, причому не завжди це призводить до додаткових витрат. 
Наприклад, можна збільшити штат відділу, основними завданнями якого є 
аналіз витрат і розробка шляхів їх мінімізації за рахунок появи можливості 
детального аналізу витрат. Прогноз зниження витрат на виробництво по 
закінченні першого року роботи може виправдати як збільшення штату, так і 
саме придбання системи. 
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Таким чином, оцінка тих чи інших змін при впровадженні системи 
принципово залежить від загальних результатів змін, супутніх впровадженню 
системи. 

Оцінка результативності впровадження проводиться за так званими 
середніми галузевими результатами. Типовими результатами впровадження 
можна вважати такі досягнення [6]: 

• 15-25% збільшення продуктивності;  
• 10-20% зменшення складських запасів;  
• 20-50% скорочення термінів виконання замовлень.  
Для оцінки результатів необхідно провести повноцінний консалтинговий 

проект, що включає в себе оцінку ситуації до впровадження системи, оцінку 
можливих змін при впровадженні системи, моделювання результуючої ситуації 
в майбутньому, а потім порівняння обох моделей і виявлення результатів змін з 
подальшою фінансової оцінкою. 

Для оцінки можливих наслідків впровадження потрібні 
висококваліфіковані фахівці з інформаційних систем та управління бізнес-
процесами. За тривалістю і витратам такий проект дорівнює або перевищує сам 
проект впровадження. Крім того, відомо, що не завжди проект впровадження 
призводить до позитивного результату, і, звичайно, важко однозначно 
спрогнозувати і оцінити результати впровадження до його повного завершення. 

Для оцінки доцільності впровадження можна скористатися наступним 
підходом, заснованим на визнаній оцінці типових результатів [5, 6], а саме: для 
компаній з річним оборотом в діапазоні від 10 до 300 мільйонів доларів 
допустимий рівень витрат на створення інформаційних систем, що включає 
автоматизовану систему управління – ~ 1% від річного обігу, для компаній з 
великим обігом – до 3%. 

Тим не менше, питання про ефективність впровадження сучасних 
інформаційних систем в компанії залишається актуальним, так як будь-які 
великі витрати вимагають об'єктивного обґрунтування їх доцільності. 
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ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ 

ВІДНОШЕННЯ ДОВІРИ В ЕКОНОМІЦІ 
 

Актуальність та своєчасність даної проблематики ґрунтується на 
необхідності ефективного управління як на мікрорівні, так і на макрорівні 
економіки. Сьогодні це стає проблематичним без відношень довіри на всіх 
рівнях. 

Досвід економічно розвинутих країн показує, що сучасний ринок 
економіки складається із спільних дій усіх її акторів. Стратегічні альянси, 
поглинання, аутсорсинг та ін. дозволяють поєднувати зусилля та досягати 
найкращих успіхів. Але головною перешкодою до співпраці є недовіра до 
можливих партнерів. Доречно відмітити, що показником довіри у відносинах 
може слугувати рівень передплати, так, в Україні, Росії та Білорусії передплата 
становить близько 40% від загальної суми, у той час, як у інших європейських 
країнах приблизно 5-10%. 

Фундаментальний аналіз підходів до визначення економічної складової 
відношення довіри наведено у роботах [1, 2]. Але необхідно провести 
дослідження методів кількісної оцінки довіри в економіці. Серед дослідників не 
має єдиної думки, який математичний апарат слід використовувати для оцінки 
відношення довіри. Вивченням даного питання займалися такі дослідники: 
Берулава Г. В., Бойд С. А., Бонецький О. О., Головіна С., Грандісон Т., 
Дує І. Х., Захеєр А., Йосанг А., Кові С., Кусуль О. М., Лежава Д. Т., 
Лутфулін Ю. Р., МакЕвілі Б., Марш С., Мерсіянова І. В., Нілсон Й., 
Новиков А. Н.,Остром І. А., Пахомова Є. І., Пероне В., Планк Р. І., 
Попова Г. А., Пулінс І. Б., Рейд Д. А., Сломан М. А., Фазлаєв І. Т., Чу В., 
Швець С. C., Шмиголь Н., Якимець В. Н. та інші. 

На наш погляд, слід використовувати наступне визначення поняття 
відношення довіри, запропоноване у роботі [1]: «відношення довіри – це 
відношення, які виникають між суб’єктами господарювання під час 
економічної діяльності, пов’язані із оцінкою поведінки контрагента та 
очікуваннями певних благ в умовах ризику, невизначеності та неповноти 
інформації». 

У ході аналізу наукових праць було визначено наступні групи способів 
оцінки відношення довіри: 

1) якісні методи: 
− аналіз фактичних даних; 
− експертні оцінки; 
− теоретико-ігрові; 

2) кількісні методи; 
− статистичні; 
− економіко-математичного моделювання; 
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3) методи нечіткого моделювання; 
− аналізу ієрархій; 
− нечіткого висновку; 
− нечіткі когнітивні карти, тощо; 

4) комбіновані методи.  
− поєднання будь-яких методів. 

Якісні методи оцінки відношення довіри в економіці представлені: 
індексом очікувань споживачів у США (CSI, Consumer Sentiment Index), 
індексом довіри до бізнесу у країнах ЄС (Business confidence, Consumer 
confidence), а також індивідуальні індекси довіри у Франції, Німеччині (Індекс 
довіри споживачів Gfk) та Італії, показники рівня довіри до певних галузей 
економіки, методика аудиторсько-консалтингової компанії ФБК. В Україні 
існує індекс настроїв споживачів, який розраховується щомісяця 
дослідницькою компанією GfK Ukraine. Недоліком методів опитування є те, що 
їх ефективність залежить від настроїв суб’єктів опитування та достовірності 
інформації, яку вони надають. І, навпаки, методики аналізу фактичних даних не 
враховують настроїв населення.  

Кількісні методи включають статистичні методи та методи економіко-
математичного моделювання. У ряді наукових робіт довіра вимірюється за 
допомогою економетричних моделей (логіт та профіт моделі), якими 
підтверджується чи спростовується зв'язок довіри із економічними 
показниками. Розроблено моделі та методи оцінки відношення довіри між 
споживачами та постачальниками. Оцінка відношення довіри при взаємодії 
суб’єктів господарської діяльності представлена моделями вимірювання 
загальної поведінки суб’єктів, моделями оцінки довіри до товару та виробників, 
і організаційної довіри. 

Методи нечіткого моделювання включають побудову систем нечіткого 
логічного висновку, моделі прийняття рішень, методи ієрархій, нечіткі 
когнітивні карти та ін. Ця група методів за основу має нечітку природу 
відношення довіри, оскільки довіра чи недовіра виникає в умовах ризику та 
невизначеності. Андрущенко Г. І. вважає, що невизначеність і ризик – це 
основні складові довіри: «між довірою і передбачуваністю існує прямо 
пропорційна залежність: рівень довіри тим вищий, чим більш передбачуваним є 
рівень безпеки та надійності налагодженого контакту. Існує також зв’язок між 
рівнем ризику надання довіри/недовіри, результативністю та наслідками» [3]. 

Комбіновані методи поєднують якісний та кількісний аналіз довіри. 
Представником даної групи є Єрошин Д. А., який у своїй роботі [4] 
запропонував зведений індекс довіри, розрахований на основі опитування та 
статистичних даних. 

Отже, сучасні методи моделювання відношення довіри в економіці можна 
розділити на 4 групи: перша – якісні методи, які базуються на експертних 
оцінках спеціалістів певної галузі; друга – кількісні методи, які представлені 
статистичними методами та методами економіко-математичного моделювання; 
третя – методи нечіткого моделювання, які акцентують увагу на нечіткій 
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природі відношення довіри; четверта – комбіновані методи, які включають 
якісні та кількісні методи оцінки.  

Таким чином, важливим завданням подальших досліджень є розробка 
нечіткого інструментарію для моделювання відношення довіри, який би 
забезпечив комплексний підхід до даної категорії, враховуючи її нечітку 
природу, та поєднував кількісні та якісні методи для створення системи 
інтегральних показників довіри. 
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СПЕЦИФІКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Організаційними системами називають такі, у яких окремі люди або 
колективи здійснюють цілеспрямовану діяльність у процесі виробництва. Тобто 
організація – це сукупність фізичного розподілу ресурсів, документів, що 
регламентують принципи і процедури її діяльності, а також відношення 
повноважень і обов’язків між її членами. [1]. 

Сучасні тенденції дослідження і вирішення проблем управління 
організаційними системами пов’язані не тільки з задачами визначення 
раціональної структури системи, більш складною є задача підготовки 
інформації і розробки раціонального управлінського рішення, що виникає у 
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особи, яка приймає рішення (ОПР) у практиці керівництва подібними 
системами. 

Розробка процедур управління організаційними системами потребує 
вивчення і формального представлення зовнішніх впливів на систему, 
структури взаємовідносин між елементами системи, їх функціональних 
особливостей (характеристичних параметрів, стратегій, обмежень, критеріїв, 
тощо). При вивченні зовнішніх впливів необхідно приділяти увагу 
характеристиці оточуючого середовища і взаємодії з іншими об’єктами і 
системами (наприклад з постачальниками, замовниками, органами місцевого 
самоврядування). 

В організаційних системах виділяють два типа взаємовідношень:  
- координація, що здійснюється шляхом горизонтальних зв’язків між 

елементами системи; 
- субординація, коли відносини будуються по вертикалі. 
Елемент організаційної системи представлений на рисунку 1.  
 

Рис. 1 Схема елемента організаційної системи 
 

Центром цієї структури виступає керівник, який здійснює керівництво 
(Рi) виконавцями або їх групами (i=1,2…n), аналіз їх звітностей (Oi), 
координацію (узгодження) на своєму рівні (Cik, Cjk), формує звітність для 
вищих інстанцій (O’

i) та приймає для виконання розпорядження зверху (P’
i). 

Наведена структура є загальною для елементів різних організаційних структур. 
Специфічною відмінністю вивчення організаційних систем є наявність 

невизначеності, що виникає при характеристиці поведінки окремих елементів 
системи, їх взаємозв’язків і взаємодій. Такі невизначеності відносяться як до 
характеристики оточуючого середовища (стан сировинної бази, рівень 
податкового тиску, наявність трудових ресурсів, тощо) так і до характеристик 
елементів самої системи (особливості керівників, окремих виконавців або 
професійних груп). 
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Організаційна система під впливом прийнятих рішень переходить з 
одного стану в інший. Розбіжності між фактичним і бажаним станами системи 
розуміються як проблема. Вирішення цих проблем обумовлює наявність ще 
однієї специфіка управління організаційними системами – доцільності 
вивчення двох різних класів проблем виробки рішень: 

- рішення проблеми, або пошук рішення (solving); 
- прийняття рішення (decision-making). 
Під проблемами пошуку рішення (перший клас) розуміють проблеми, 

пов’язані з рішенням задач – досягненням цілі, яка ОПР спочатку не 
сприймається досяжною одразу [2] з урахуванням характеристик 
(особливостей) ОПР. До проблем прийняття рішень (другий клас) відносять 
проблеми добору ОПР конкретної альтернативи (з сукупності можливих 
альтернатив) за умов наявності інформації про стан зовнішнього середовища і 
самої системи, критеріїв та обмежень із врахуванням невизначеності власних 
характеристик.  

Не дивлячись на розбіжності двох класів проблем їх пов’язує спільний 
намір отримання рішення на основі формалізації з використанням систем 
прийняття рішень (СПР), тобто людино-машинних систем. В цьому випадку 
доцільно розглянути проблеми знаходження рішення у наступних напрямках: 

- прийняття рішень виключно за допомогою СПР; 
- прийняття рішень ОПР без СПР; 
- прийняття рішень ОПР з використанням рекомендацій СПР; 
- прийняття рішень у режимі діалогу ОПР з СПР. 
Перший напрямок призводить до розробки математичних моделей і 

алгоритмів для прийняття рішень в умовах визначеності. Другий напрямок 
потребує додатково вивчати логічні і психологічні аспекти проблеми, що 
дозволяють отримати моделі поведінки окремих класів індивідуумів у 
нормальній і кризовій ситуаціях. Особливістю третього напрямку є 
необхідність вивчення семіотичних, психофізіологічних аспектів сприйняття 
ОПР рекомендацій, отриманих у результаті роботи СПР без його участі. У 
четвертому напрямку розглядаються проблеми організації взаємодії ОПР із 
системою прийняття рішень, визначаються організаційно-інформаційні вимоги 
до всіх учасників діалогу, а також їх функції у процесі прийняття рішень. 
Загальним для всіх напрямків є визначення і вивчення процедур прийняття 
рішень, формальний опис умов задачі і способів її вирішення. 

Треба відзначити, що навіть у загальній формі проблема прийняття 
рішень в організаційних системах повинна мати елемент, що характеризує 
особливості ОПР, це специфіка управління такими системами. Пропонуємо 
наступний мінімальний набір елементів, необхідний для формалізації проблеми 
прийняття рішень в організаційних системах: 

 
<Q, A, D, I, Fo>, 

де 
Q – критерії визначення вимог до бажаного стану організаційної системи; 
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A – множина допустимих альтернативних варіантів рішень; 
D – правила вибору рішення у базі знань; 
I – необхідна для даного класу задач інформація у базі даних; 
Fo - особливості ОПР, що спираються на характеристику ситуації, 

наявність рівнозначних альтернативних рішень з урахуванням визначених 
критеріїв і правил вибору рішення. 

Таким чином, значне місце в дослідженнях, присвячених прийняттю 
рішень в організаційних системах, займають нейрофізіологічні і психологічні 
аспекти, необхідні для визначення характеристик ОПР, принципи знаходження 
критеріїв оцінки ефективності прийнятих рішень, аналіз альтернатив і 
діагностика ситуації. Результати зазначених досліджень дозволяють визначити 
яким чином впливають суб’єктивні характеристики ОПР на процес розробки 
управлінських рішень [1]. 

Процедури отримання результату для двох класів проблем виробки 
рішень (прийняття і пошуку рішень) складаються із наступних етапів: 

- постановка задачі і розробка моделі; 
- розробка або пошук рішення; 
- реалізація рішення; 
- оцінка отриманого результату. 
Але цілі і зміст кожного етапу для виділених класів проблем різні. Для 

першого класу рішення проблеми, або пошуку рішення (solving) наступний 
зміст кожного етапу процедури прийняття рішень: 

І етап – постановка задачі, припускає створення формальної моделі 
пошуку, що охоплює шляхи і засоби досягнення результату (із врахуванням 
особливостей ОПР); 

ІІ етап – використання цілеспрямованої процедури пошуку; 
ІІІ етап – отримання числового або конкретного результату; 
ІV етап – отримання кількісних характеристик, що визначають ступінь 

відповідності отриманого результату обраній альтернативі. 
Для другого класу прийняття рішення (decision-making) наступні дії 

кожного етапу процедури прийняття рішень: 
І етап – створення моделі, що адекватна кожній конкретній ситуації, 

заснованій на використанні обраних критеріїв, визначених альтернатив і 
обмежень, необхідної інформації і отриманих характеристик ОПР; 

ІІ етап – отримання алгоритму рішення задачі, сформульованої на 
попередньому етапі у відповідності з обраним вирішальним правилом; 

ІІІ етап – визначення комплексу дій (організаційних заходів) на які 
впливають характеристики ОПР і зовнішнього середовища.; 

ІV етап – визначення наслідків (результатів) реалізованого рішення. 
Таким чином, виходячи із специфіки прийняття рішень у системах 

організаційного управління, основна задача СПР може бути сформульована 
наступним чином: у формалізованій системі спираючись на існуючу базу даних 
і знань про стан зовнішнього середовища, самої системи і характеристику ОПР, 
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виходячи з існуючих альтернатив, обрати раціональну стратегію ОПР і 
спрогнозувати ефект від її реалізації. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Сучасний менеджмент все більше уваги приділяє ефективному 

управлінню персоналом. Це обумовлено загальними тенденціями в економіці, 
що полягають у зростанні значущості людського фактору у забезпеченні 
ефективності підприємства, зокрема побудові ефективної системи 
менеджменту, зростанні уваги до відтворення людського капіталу, дефіциті 
кваліфікованих кадрів, що доведено багатьма дослідженнями (в тому числі 
компанії Accenture 2013«Skills and Employment Trends Survey: Perspectives on 
Training»). Процес управління персоналом є доволі складним, багатозадачним 
та включає традиційно визначення потреби в робітниках певного 
кваліфікаційно-професійного складу, формування трудового колективу, 
організацію робочих місць, виробничого та супроводжувальних процесів, 
формування системи оплати праці, мотивацію робітників на виконання 
стратегічних та тактичних завдань, контроль діяльності та забезпечення 
зворотного зв'язку між управлінням та результативністю роботи, кадрові 
функції тощо.  

В таких умовах з урахуванням важливості менеджменту персоналу та 
складності цієї підсистеми загального менеджменту підприємства важливим є 
формування інтегральних оціночних показників ефективності управління 
персоналу, що відбивають реальні результати діяльності в цьому напрямку.  

На думку авторів, найголовнішим завданням менеджменту персоналу є 
забезпечення діяльності підприємства продуктивними, ініціативними та 
вмотивованими працівниками, що дозволить збільшувати фінансові результати 
підприємства в цілому. Слід зауважити, що управління персоналом традиційно 
пов'язане з двома протилежними векторами. З одного боку, зростання ролі 
людського фактору в забезпеченні ефективної діяльності суб'єктів 
господарювання полягає в тому, що саме персонал підприємства створює 
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прибавочний продукт - джерело забезпечення прибутку та внаслідок цього 
зростання добробуту власників. Але з іншого боку, утримання та розвиток 
персоналу, пов'язані з певними витратами, що зменшує фінансовий результат 
діяльності суб'єкта господарювання. В цьому полягає дуалістична роль 
персоналу у створенні фінансових результатів та забезпеченні ефективності 
діяльності підприємства (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1 - Дуалізм ролі персоналу у забезпеченні ефективності 
 

Значення персоналу як чинника зростання добробуту підприємства 
виходить з розуміння та тлумачення людського капіталу як бази для зростання 
економіки в цілому та підприємства як ланки економічного простору [1,2]. 
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Людський капітал розглядається сьогодні як інтенсивний продуктивний фактор 
розвитку економіки, суспільства і сім'ї, що включає освічену частину трудових 
ресурсів, знання, інструментарій інтелектуального та управлінської праці, 
середовище проживання і трудової діяльності, що забезпечують ефективне і 
раціональне функціонування людського капіталу як продуктивного чинника 
розвитку[2]. Тоді, збільшення ефективності господарчої діяльності через 
зростання доданої вартості забезпечується саме результативним використанням 
людського ресурсу через можливість персоналом створення вартості більшої, 
аніж отримано ними у вигляді компенсаційних виплат. 

Результативність створення додаткової вартості можливо оцінити за 
допомогою аналізу динаміки продуктивності праці, рівня кваліфікації 
персоналу та вмотивованості на реалізацію поставлених завдань. 

В той же час персонал підприємства - це платний ресурс, що потребує 
витрат на оплату праці, навчання та підвищення кваліфікації, реалізацію 
управлінських функцій щодо підбору, оцінки, адаптації кадрів тощо. На 
сьогоднішній день, витрати на персонал враховують насамперед витрати на 
оплату праці та соціальне страхування, але слід зазначити, що підприємство є 
податковим агентом, тому у складі загальних витрат на персонал доречно 
враховувати не тільки нарахування на заробітну плату (єдиний соціальний 
внесок), але й відрахування з неї (податок на доходи фізичних осіб тощо). 

Крім того, за елементом "Оплата праці" не враховуються витрати на 
навчання персоналу поза межами підприємства [3], які, на думку авторів, слід 
враховувати при обчисленні загальних витрат на персонал. Також до складу 
витрат на персонал доцільно віднести витрати на стратегічне, поточне та 
оперативне управління кадрами, кількісно ці витрати можливо прийняти на 
рівні бюджету структурного підрозділу, що виконує відповідні функції. Таким 
чином, можливо обчислити загальні витрати на персонал, що включають всі 
вищезазначені елементи. Метою обчислення цього показника є: по-перше, 
обґрунтоване планування суми оборотних коштів з урахуванням фіскального 
навантаження на оплату праці; по-друге, розрахунок ефективності 
використання персоналу (рентабельності,  випередження темпами зростання 
доданої вартості темпів зростання витрат тощо). 

В різноспрямованому впливі двох зазначених характеристик персоналу - 
створення доданої вартості та витрат на персонал - розкривається дуалізм ролі 
персоналу у забезпеченні ефективності виробництва. Для визначення балансу 
між результативністю та витратами можливо обчислення наступного 
співвідношення: 

ВП

ДВ
ЗБ Т

ТK  ,      (1) 

де КЗБ - коефіцієнт збалансованості дуальних характеристик персоналу; 
    ТДВ - темп зміни доданої вартості; 
    ТВП - темп зміни витрат на персонал. 

Слід зазначити, що даний показник є модифікацією традиційного 
коефіцієнта випередження темпів зростання продуктивності праці на д темпами 
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зростання витрат на її оплату. Але запропонований коефіцієнт збалансованості 
більш точно відображає ефективність витрат на персонал через наступне: 

1) враховані всі витрати, пов'язані з управлінням персоналом, а не тільки 
витрати на оплату праці; 

2) показник продуктивності праці, обчислюється, як правило, на основі 
вартості товарної (реалізованої) продукції, що включає вартість виробничих 
фондів, а не тільки персоналу підприємства; тоді використання показника 
доданої вартості виключає вплив інших факторів (зростання вартості 
матеріальних ресурсів, збільшення амортизації та інш.).  

Позитивне значення коефіцієнту збалансованості призводить за інших 
рівних умов до зростання фінансових результатів, які в свою чергу дозволяють 
досягти стратегічних цілей та забезпечують добробут власників. 

Таким чином, зазначений коефіцієнт збалансованості більш повно 
відбиває результативність управління персоналом, враховуючи повні витрати 
на персонал, та є індикатором ефективності підсистеми HR-менеджменту в 
цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ПЕРЕРОБЦІ КАОЛІНІВ 

 
Постановка проблеми. 

 У сучасних умовах господарювання все більше зростає необхідність 
достовірного визначення собівартості продукції, яка отримується у 
комплексному виробництві, оскільки це впливає на ціни її реалізації, а отже і 
фінансові  результати діяльності підприємства. 
 Особливістю комплексного виробництва,як відомо, є те, що тут об’єктом 
обліку є виробничий процес в цілому, а об’єктом калькулювання – два або 
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більше корисних продуктів. Для всіх ситуацій, коли об’єкт обліку витрат стає 
ширшим, ніж об’єкт калькулювання, а витрати на отримання декількох 
продуктів виробничого процесу є загальними, характерно те, що вони 
розподіляються між об’єктами калькулювання за якимось умовним показником, 
і лише після розмежування витрат за об’єктами калькулювання виникає 
можливість визначення собівартості кожної окремої одиниці продукції. Подібні 
випадки мають місце у багатьох галузях промисловості,а саме: чорній і 
кольоровій металургії, хімічній, нафтопереробній, шкіряній, скляній, 
порцеляново-фаянсовій, цукровій, м’ясній, молочній, а також в ливарних 
виробництвах машинобудування і металообробки та інших. Але у кожній з них 
є свої особливості формування витрат і власна практика оцінки продуктів, що 
отримуються, котрі суттєво впливають на методологію визначення 
індивідуальних витрат. Все це обумовлює необхідність диференційованого 
підходу у кожному конкретному випадку комплексного використання 
сировини. 
 В умовах сьогодення для виготовлення абразивного інструменту та 
виплавки синтетичних шлаків для чорної металургії використовується 
електрокорунд, який отримують із суміші агломерованих якісних імпортних 
бокситів, що обумовлено відсутністю в країні власної високоякісної сировини. 
У той же час реальною сировинною базою,яка може задовольнити зростаючу 
потребу в електрокорунді цілого кола галузей промисловості, є вітчизняні 
каоліни та низькоякісні боксити. Єдиною перешкодою промисловому 
впровадженню агломерованих вітчизняних низькоякісних матеріалів, що 
містять глинозем, у виробництво електрокорунду, є значне зниження 
продуктивності електропечі, порівняно з використанням високоякісних 
імпортних бокситів. 
 Кафедрою електрометалургії НМетАУ розроблені і випробувані у 
напівпромислових і промислових умовах технології використання вітчизняної 
сировини, які забезпечують зростання продуктивності електроплавильних 
агрегатів внаслідок застосування оптимальних засобів його збагачення і 
окускування та отримання стандартного продукту, який за якістю і технічними 
показниками не поступається електрокорунду, що виплавляється із імпортних 
бокситів. 
 Застосування вітчизняних матеріалів, що містять глинозем, які є 
комплексною сировиною, вимагає не тільки відповідних технологічних і 
організаційних рішень,але й потребує проведення всебічних економічних 
досліджень. Особливий інтерес має оцінка економічної ефективності 
безвідходного процесу електрометалургійного переробу каолінів,який дозволяє 
одночасно задовольнити зростаючу потребу країни в електрокорунді для 
абразивної галузі та виробництва синтетичних шлаків і низькокремнистому 
феросиліції для розкислення сталей та отримання синтетичних ливарних 
чавунів. У свою чергу, це вимагає об’єктивного визначення собівартості 
електрокорунду і феросиліцію як для більш ефективного управління витратами 
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підприємства, так і для визначення цін продажу на цю продукцію. Тому дана 
тема дослідження з практичної точки зору досить актуальна. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 
 Стосовно теоретичного значення проблеми слід зазначити, що вона 
розглядається багатьма сучасними вітчизняними та іноземними вченими та 
висвітлена в наукових працях, періодичних виданнях, статях тощо. Існує велика 
кількість методичних розробок щодо питань визначення витрат на продукти 
комплексної переробки сировини [1-7]. Вони суттєво відрізняються за 
завданнями і конкретною метою встановлення витрат, вибором об’єкту 
калькулювання, структурою і послідовністю методичних прийомів, 
особливостями розподільчих методів. При цьому залишаються невирішеними 
проблемні питання щодо розподілу комплексних витрат з урахуванням 
галузевих технологічних особливостей виробництва продукції. 

Загальна мета дослідження 
 Метою дослідження є методичні розробки щодо визначення собівартості 
окремих продуктів,які утворюються при комплексній електрометалургійній 
переробці вітчизняних каолінів, котрі полягають в обґрунтуванні методичного 
підходу до розподілу загальних за процесом витрат між електрокорундом і 
феросиліцієм та критеріїв їх розмежування. 

Виклад основного матеріалу 
 Відмінною рисою електрометалургійного переробу вітчизняних каолінів, 
порівняно з переробкою імпортних високоякісних бокситів, є те,що при 
отриманні продукції виникають два види витрат: конкретні по відношенню до 
кожного з видів продуктів, які відносяться на них за прямою ознакою (Sпр), і 
спільні (непрямі),котрі потребують розподілу(Sнпр): 
  Sзаг.= Sпр+ Sнпр.,                                                                                    (1) 
 де Sзаг – загальні поточні витрати на отримання комплексу продуктів, грн. 
 Прямі витрати пов’язані головним чином з доробкою продуктів на 
визначених стадіях технологічного процесу (дроблення електрокорунду і 
розливка феросиліцію). Крім того,за прямою ознакою на феросиліцій 
відносяться витрати на стружку, що обумовлено технологічними умовами 
даного процесу. 
 Попродуктна локалізація виробничих витрат з метою включення їх у 
собівартість електрокорунду і феросиліцію прямим шляхом забезпечує 
підвищення достовірності обчислення індивідуальної собівартості кожного з 
них. У той же час аналітичний облік витрат не може забезпечити прямого 
віднесення всіх витрат на конкретні продукти комплексу. Для розмежування 
спільних виробничих витрат між продуктами комплексу необхідно 
використання умовної, але обгрунтованної бази,котра повинна відображати 
взаємозв’язок з витратами, що розподіляються. 
 Запропоновано розподіл спільних витрат здійснювати на основі 
натуральних критеріїв для кожного виду витрат, що функціонально пов’язані з 
критеріями їх формування. 
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 Рекомендовано у якості критеріїв розподілу витрат праці і витрат по 
переробу використовувати вихід електрокорунду і феросиліцію. 
 Виробництво цих продуктів здійснюється з одного і того ж виду 
сировини в єдиному технологічному процесі за один і той же час 
функціонування сукупної робочої сили і засобів праці, тому витрати праці і 
витрати по переробу для електрокорунду і феросиліцію однакові  у розрахунку 
на однакові одиниці їх обсягу. 
 Оскільки продукти,які виробляються із каолінів, відрізняються 
характером і часткою основної речовини, що увійшла в кожен з них,а 
відновлення елементів із окислів супроводжується різними витратами тепла, то 
корисні компоненти цієї багатокомпонентної сировини не однакові на одиницю 
кожного продукту. 
 У якості критерію розподілу цих витрат запропоновано використовувати 
показник витрати електроенергії на отримання електрокорунду і феросиліцію 
при виплавці комплексу. На його основі здійснено розподіл витрат пропорційно 
вмісту корисних компонентів у сировині і їх витягу в продукти, що 
отримуються, оскільки кожен елемент ураховано у вигляді витрати енергії на 
його відновлення.  

Витрати електроенергії на електрокорунд і феросиліцій є показником, 
притаманним процесу електрометалургійної переробки каолінів, оскільки він 
враховує якісні особливості сировини і специфіку технології і організації 
виробництва. 

Запропоновано схему обчислення узагальнюючих коефіцієнтів, у яких 
кількісно виражаються рекомендовані критерії розподілу непрямих витрат. На 
першому етапі у результаті розрахунку матеріального і теплового балансів 
плавки встановлюються: питома вага електрокорунду (λсл) і феросиліцію (λфс) у 
загальному випуску комплексу та витрати електроенергії на електрокорунд (ξел) 
і відповідну кількість феросиліцію (ξфс) при отриманні комплексу у частках 
одиниці. На другому етапі, враховуючи,  що витрати, котрі розподіляються 
непрямо (Sнпр), являють собою суму сировинних і енергетичних витрат (Sce) та 
витрат праці і витрат за переробом (Snn), визначаються частки їх, відповідно (m) 
і (t). На третьому етапі обчислюються значення узагальнюючих коефіцієнтів за 
формулами: 

Кел = m * ξел + t* λел ,                                                                       (2) 
Кфс = m * ξфс + t* λфс ,                                                                      (3) 
(m * ξел + t* λел) + (m * ξфс + t* λфс) = 1 ,                                          (4) 

 де Кел, Кфс – відповідно коефіцієнти розподілу непрямих, тобто спільних 
витрат на електрокорунд і феросиліцій, у частках одиниці. 

Отже поточні витрати, що відносяться на кожен вид продукції, отриманої 
при електрометалургійному переробі каолінів, будуть обчислюватися за 
формулами: 

Сел = Sпрел + Кел * Sнпр ,                                                                (5) 
Сфс = (Sпрфс + Кфс * Sнпр) / α ,                                                       (6) 
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 де Сел, Сфс – відповідно собівартість 1т електрокорунду і феросиліцію, 
грн., 

α – вихід феросиліцію на 1т електрокорунду в комплексі,т. 
Висновки 

 У процесах комплексної переробки сировини, до якої належать вітчизняні 
каоліни, формування собівартості продукції має  певні особливості. Оскільки 
при електрометалургійному переробі каолінів формується собівартість одразу 
двох видів продукції: електрокорунду і феросиліцію, то виникає проблема 
розподілу спільних витрат, а отже і достовірності визначення як поточних 
витрат,так і цін реалізації даної продукції. 
 Розроблена методика визначення витрат на отримання електрокорунду і 
феросиліцію із каолінів,яка передбачає прямий облік витрат за стадіями 
виробництва на весь комплекс, розподіл непрямих(спільних) витрат між 
продуктами на основі натуральних критеріїв для кожного виду таких витрат та 
підсумовування розподілених витрат і прямих по кожному продукту окремо. 
 Запропоновано у якості критеріїв розподілу витрат праці і витрат за 
переробом використовувати вихід електрокорунду і феросиліцію, сировинних і 
енергетичних витрат – показник витрат електроенергії на ці продукти при 
виплавці комплексу. 
 Опрацьовано відповідну схему обчислення узагальнюючих коефіцієнтів 
розподілу витрат, яка включає три етапи і дозволяє кількісно виразити 
рекомендовані критерії. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ – 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 

 
Найбільш поширеною точкою зору на «конкурентоспроможність» на 

рівні галузі у спеціальній літературі є розгляд цього поняття з позиції певного 
підприємства та певної продукції. 

Спираючись на [2, с. 14], конкурентоспроможність підприємства 
визначається рівнем рентабельності виробництва, ринковою позицією та 
ціновою еластичністю попиту на диференційований товар, за умов 
комплексного розгляду наведених ознак. 

Для забезпечення конкурентоспроможності на світовому ринку 
вітчизняним трубним підприємствам необхідні кардинальні зміни. Об’єднання 
виробничих підприємств і створення великих холдингів – характерна риса 
розвитку економіки сучасної України. Останнім часом як на світовому ринку, 
так і в Україні та Росії відбувається активізація процесів горизонтальної та 
вертикальної інтеграції транснаціональних корпорацій. Події останніх років 
показали, що найбільш стійкими до економічних негараздів є крупні експортно-
орієнтовані корпоративні структури з достатнім ступенем диверсифікації. 
Одним з основних напрямків під час формування промислових ринків стало 
цілеспрямоване формування великих корпоративних структур на основі 
технологічно та коопераційно зв’язаних господарюючих суб’єктів, які 
здійснюють виробництво або здатні забезпечити випуск конкурентоспроможної 
на зовнішньому та внутрішньому ринку продукції та зайняти значний сегмент 
цього ринку. 

Процеси глобалізації є характерними і для трубної галузі країн СНД, 
зокрема України та Росії. Протягом останніх п’яти років відбуваються процеси 
об’єднання активів та виробництв, створюються вертикально та горизонтально 
інтегровані холдинги. Основними чинниками такої інтеграції є: 

- глобалізація трубного ринку. На цьому ринку діє обмежене коло 
крупних споживачів, загальні потреби яких складають 70-80 % загального 
обсягу трубного виробництва. Природно, що для покращення взаємодії зі 
споживачами виробникам є сенс об’єднуватися для того, щоб пропонувати 
«глобальний продукт», тобто увесь спектр необхідних труб одночасно; 

- створення конкурентних структур холдингового типу. Процеси 
об’єднання завжди є стимулом для інших учасників для збереження за собою 
зайнятого ринкового сегменту; 

- наявність тісних горизонтальних зв’язків між підприємствами, що 
спрощує процеси інтеграції та дозволяє здійснити їх найменшими втратами. Як 
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правило, холдингові структури мають один центр управління усіма активами, 
що знижує витрати на маркетинг продукції, ліквідує дублюючі функції, 
спрощує логістичні ланцюжки, що в підсумку призводить до зниження витрат. 

Рівень конкурентоспроможності підприємства в певний момент часу 
визначається сумісною дією взаємопов’язаних та взаємозалежних факторів, які 
можуть бути представлені у вигляді системи. Усі вони діють одночасно і 
різноспрямовано, посилюючи або послаблюючи сукупну результуючу дію [1, с. 
73]. Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства реалізується 
шляхом певних управлінських дій, які дозволяють регулювати рівень та 
динаміку факторів. При цьому не усі вони однаково схильні до регулювання на 
рівні підприємства. Оскільки структура ціни є вельми складною, вважаємо 
доцільним обов’язково враховувати ступінь диференціації цінових схем. Також 
важливим є узгодження дій двох основних різноспрямованих факторів, що 
діють одночасно: адаптації цін та гармонізації цін. 

В ході дослідження було виявлено десять факторів впливу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Різноспрямовані фактори впливу на ринку труб у міжнародному 

ціноутворенні. 
 

Ефективне управління конкурентоспроможністю можливе за умов 
коригування ціни на власну продукцію протягом усього виробничого циклу 
залежно від основних факторів впливу. 

Адаптація цін необхідна внаслідок постійних змін ринкових факторів, а 
саме – переваг споживачів, конкурентного середовища та рівня собівартості 
трубної продукції. Гармонізацію цін забезпечать прозорість кордонів, 
активність торгівельних домів, удосконалення засобів зв’язку. 

При формуванні цін на продукцію враховується комплекс чинників, які 
мають агрегований характер, оскільки складаються під впливом ряду інших 
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факторів: продуктивності праці, ефективності використання ресурсів тощо. 
Таким чином, процес ціноутворення в управлінському обліку базується на 
інтегрованій інформації, яка формується у його цілісній системі. 

Під час оцінки ефективності діючих прейскурантів необхідно виходити з 
оптимальності їх структурних складових (нормативів рентабельності та 
собівартості). При цьому, норматив рентабельності є величиною, що 
визначається, з одного боку – економічними інтересами власників і 
потенційних інвесторів, а з іншого боку – тенденціями галузі та виробничою 
потужністю підприємства. Собівартість, в свою чергу, являє собою суму 
поточних витрат підприємства, що мали місце протягом технологічного циклу, 
безпосередньо впливає на кінцевий фінансовий результат – і є основною 
інформацією для оцінки ефективності діяльності підприємства. 

Інтерпретуючи позицію Ясінської А. І. [4, с. 294], вважаємо, що 
інформаційне забезпечення визначення ціни певної продукції має формуватися 
при дотриманні наступних принципів: 

- інформаційна система управління конкурентоспроможністю має 
відповідати організаційній структурі суб’єкта господарювання; 

- встановлення єдиних параметрів оцінки витрат та структурних 
складових ціни продукції; 

- встановлення базових величин для порівняння структурних 
складових ціни та визначення діапазону цінового маневрування; 

- визначення коригувальних заходів для ухвалення управлінських 
рішень; 

- комплексне використання інформаційного забезпечення на усіх 
стадіях обраної стратегії розвитку підприємства. 

Основою управління конкурентоспроможністю трубної продукції є 
наступні моменти: 

- рішення щодо надання замовникові знижки до базової ціни і одночасна 
пропозиція щодо збільшення ціни на інші розміри труб цього замовника. Дані 
пропозиції базуються на реальній собівартості виготовлення, головна мета їх – 
завоювання лояльності споживача і отримання додаткових замовлень; 

- розробка інноваційних заходів щодо мінімізації витрат на певній 
операції при збільшенні їх рівня відносно нормативних або планових витрат; 

- гарантована відповідність стандарту продукції технології її 
виготовлення. Замовникові можуть бути пред’явлені картки партій усіх видів 
труб замовлення з переліком усіх операцій, що гарантують повну відповідність 
стандарту згідно якого виготовляються дані труби. Надання таких гарантій 
призводить до збільшення замовлень; 

- посилення виробничої дисципліни і скорочення втрат від браку або 
своєчасне виявлення браку і запобігання подальшим додатковим операціям 
щодо його ліквідації. 

Отже, конкурентоспроможність є рушійною силою стратегії розвитку 
підприємства, а інтеграція конкурентних переваг у конкурентну боротьбу 
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сприяє прискоренню переходу до наступної стадії розвитку суб’єкта 
господарювання.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ФУНКЦІОНАЛЬНО 

РОЗВИНУТИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА 

ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ 
 

Однією із основних функцій управління, яка на цей час виступає об’єктом 
особливо пильної уваги з боку керівного складу і адміністративно-
управлінського персоналу при формуванні та впровадженні у створених на 
промислових підприємств та у виробничих об’єднань функціонально 
розвинутих систем управління спеціального призначення, - економічний аналіз. 
Перші кроки у вирішенні завдань економічного аналізу на машинах 
електронних цифрових в нашої країни були зроблені вже досить давно. За роки, 
які минули в цієї області було досягнуто певний прогрес, і на цей момент важко 
віднайти галузь промисловості, на промислових підприємствах та виробничих 
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об’єднаннях якої у тієї чи іншої ступені не була б розроблена і 
використовувалася функція економічного аналізу. Сучасний аналіз став 
органічною компонентою багатьох функціонуючих функціонально розвинутих 
систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та 
виробничими об’єднаннями, який істотно впливає на їх ефективність. 

Найбільш розповсюджена форма формування, впровадження та 
подальшого використання функції аналізу на підприємствах – розосередження 
аналітичних завдань за окремими підсистемами функціонально розвинутих 
систем управління спеціального призначення суб’єктами господарювання. 

На ВАТ «Завод «Фрегат» в якості ознаки поділу функціонально 
розвинутої системи управління спеціального призначення промисловим 
підприємством на підсистеми був прийнятий виробничий метод, що відповідає 
специфіці заводу з його безперервними основними технологічними процесами. 
У відповідності з цією ознакою в функціонально розвинутої системі управління 
спеціального призначення заводу утворено чотирнадцять підсистем управління: 
техніко-економічне, виробництвом і відвантаженням готової продукції, 
виробництвом і розподіленням напівфабрикатів, матеріально-технічним 
постачанням, електропостачанням, ремонтом основного і допоміжного 
обладнання та інші. В першу підсистему включені завдання аналізу діяльності 
заводу в цілому, головним чином, періодичного аналізу, який базується на 
інформації техніко-економічного планування та бухгалтерського обліку. В 
наступних для підсистем функціонально розвинутої системи управління 
спеціального призначення промисловим підприємством передбачено вирішення 
завдань аналізу окремих напрямків і сторін виробничо-господарської діяльності 
заводу. 

На АТВТ «Первомайськдизельмаш» із порівняно тривалим циклом 
виробництва, складними матеріальними потоками, багаточисельними 
транспортними операціями виникла потреба в особливої чіткості і узгодженості 
у роботі різних внутрішніх підрозділів. В цих умовах функціонально розвинута 
система управління спеціального призначення заводу узяла на себе вирішення 
ряду аналітичних завдань в межах підсистем оперативного управління 
основним виробництвом (комплекс завдань із оперативного аналізу виконання 
плану виробництва), управління матеріально-технічним постачанням (завдання 
із аналізу забезпеченості плану виробництва матеріалами та комплектуючими 
виробами), управління якістю (комплекс завдань із аналізу якості праці 
виконавців, аналізу браку і інші) тощо. 

Функціонально розвинута система управління спеціального призначення 
ПАТ «Інгул», яка базується на використанні комплексу технічних засобів, що 
включає широкий набір пристроїв перетворення сигналів та передачі даних за 
ущільненими каналами зв’язку. Ця апаратура забезпечила можливість 
вирішення в функціонально розвинутої системі управління спеціального 
призначення комплексу завдань із оперативного аналізу виробничої програми, 
витрат на виробництво, із використання енергоресурсів та інших. Наприклад, 
інформацію, пов’язану з техніко-економічним аналізом роботи окремих 
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виробництв, машина електронна цифрова видає керівництву заводу через 40 
хвилин після закінчення зміни і через 2 години після закінчення доби. 

В функціонально розвинутої системі управління спеціального 
призначення ВАТ «Конвеєрмаш» завдання економічного аналізу включені до 
складу багатьох підсистем (технічної підготовки виробництва, техніко-
економічного планування, матеріально-технічного забезпечення та інших). Але 
наявні підсистеми, в яких завдання аналітичного забезпечення не вирішуються, 
наприклад, кадри, бухгалтерський облік та інші. В цілому питома вага 
аналітичних завдань в функціонально розвинутої системі управління 
спеціального призначення заводу складає 14 %. 

Функціонально розвинуті системи управління спеціального призначення 
виробництвом створені на усіх крупних промислових підприємствах, 
наприклад, таких, як ПАТ «Завод «Екватор», ВАТ «Миколаївське підприємство 
«ЕРА» та інших. До складу функціонально розвинутих систем управління 
спеціального призначення промислових підприємств входять від п’яти до 
восьми підсистем, а кількість задач, які включаються в одну підсистему, 
складає від 50 до 180. Задачі економічного аналізу розосереджені за усіма 
підсистемами. Середня питома вага аналітичних завдань у загальної їх 
кількості, які вирішуються функціонально розвинутими системами управління 
спеціального призначення промисловими підприємствами, за даними 
проведеного дослідження, складає 5 %. 

Приблизно таке ж положення і на інших промислових підприємствах та 
виробничих об’єднаннях машинобудівних галузей нашої країни тощо. 

Дещо рідше зустрічається інша форма організації аналізу в 
функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення 
промислових підприємств та виробничих об’єднань – об’єднання аналітичних 
завдань із завданнями будь-якої іншої функціональної підсистеми, частіше 
усього із завданнями підсистем техніко-економічного планування або 
бухгалтерського обліку і звітності. Таку форму, зокрема, застосовують на ВАТ 
«Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання» та на інших 
підприємствах. 

Наприклад, в функціонально розвинутій системі управління спеціального 
призначення ВАТ «Миколаївський завод мастильного та фільтруючого 
обладнання» в межах підсистеми бухгалтерського обліку, звітності і аналізу 
технічним проектом передбачено вирішення більше аніж 60 аналітичних 
завдань. В їх числі комплекси задач періодичного аналізу діяльності 
промислового підприємства за обсягом виробництва і реалізації, заробітної 
платі, використанню матеріальних ресурсів, використанню основних засобів, 
собівартості, фінансовому стану та інше. В якості основної інформаційної бази 
вирішення завдань економічного аналізу слугують дані вихідних масивів 
бухгалтерської інформації і, головним чином, масиву звітності. 

Вивчення функціонуючих на промислових підприємствах та виробничих 
об’єднаннях підсистем техніко-економічного планування і аналізу та 
бухгалтерського обліку, звітності і аналізу показало, що питома вага 
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впроваджених завдань аналізу значно уступає питомої вазі впроваджених 
завдань планування і обліку і, як правило, складає приблизно 15-25 % від 
загальної кількості задач, які вирішуються підсистемами. Одна із причин такого 
положення є в тому, що розробники вказаних підсистем вважають завдання 
аналізу другорядними та віддають перевагу у своїх розробках профілюючим, з 
їх точки зору, завданням планування і обліку. 

В функціонально розвинутих системах управління спеціального 
призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань усе частіше 
стала зустрічатися третя форма формування та впровадження економічного 
аналізу – виділення самостійних аналітичних підсистем. Відповідна робота у 
цьому напрямку виконана на ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» і на інших 
підприємствах машинобудівних галузей. 

Проведене порівняння функціонально розвинутих систем управління 
спеціального призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань, 
технічною базою яких слугують сучасні машини електронні цифрові 
останнього покоління, дозволяє зробити висновок про те, що із плином часу з 
боку безпосередніх користувачів вихідної управлінської інформації та 
проектувальників функціонально розвинутих систем управління спеціального 
призначення суб’єктів господарської діяльності зростає розуміння об’єктивної 
необхідності формування та впровадження і все більш широкого використання 
функції аналізу. Наприклад, у складі більш ранніх функціонально розвинутих 
систем управління спеціального призначення, були лише окремі локально 
вирішувані аналітичні завдання. У складі систем, які розробляють на цей час, 
зустрічаються, і доволі часто, підсистеми з яскраво вираженим аналітичним 
ухилом: техніко-економічне планування та аналіз; облік і аналіз фінансово-
господарської діяльності. До того ж, вирішення аналітичних завдань 
передбачається в підсистемі оперативного управління основним виробництвом. 

Особливо значний крок у цьому відношенні зроблено у розробленої на 
підприємстві машинобудівної галузі ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» 
універсальної функціонально розвинутої системі управління спеціального 
призначення суб’єкта господарської діяльності. У складі цієї системи виділено 
самостійну функціональну підсистему аналітичної обробки інформації, яка 
включає більше як 130 аналітичних завдань, які дозволяють забезпечувати 
дослідження діяльності внутрішніх підрозділів та підприємства в цілому. 

Узагальнюючи викладений матеріал, можливо зробити наступні 
висновки, які характеризують сучасну практику організації аналізу в 
функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення 
підприємств. 

1. Розробка, формування і впровадження функції аналізу на промислових 
підприємствах і у виробничих об’єднаннях все ще виступає однією із самих 
злободенних проблем сьогодення. Дослідження, проведені на промислових 
підприємствах та виробничих об’єднаннях машинобудівних галузей, показали, 
що в середньому питома вага аналітичних завдань, які вирішуються 
функціонально розвинутими системами управління спеціального призначення 
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суб’єктів господарської діяльності, не перевищує 3-7 % від загальної їх 
кількості. Існує багато підприємств, які приділяють мало уваги завданням 
економічного аналізу. Слабке охоплення функціонально розвинутою системою 
управління спеціального призначення функції аналізу зменшує можливості 
керівників різних рівнів управління виробництвом у систематичному отриманні 
аналітичної інформації, потрібної для оцінки стану виробничо-господарської 
діяльності, інноваційного (науково-технічного) розвитку компанії, складання 
прогнозів і інше. В цих умовах навіть досвідчені керівники не завжди в змозі 
виробити та запровадити кваліфіковане рішення, яке дозволяє уникнути зривів 
у виробництві непродуктивних витрат тощо. 

2. На практиці відсутній єдиний підхід до визначення місця економічного 
аналізу в функціонально розвинутих системах управління спеціального 
призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань. Найбільш 
розповсюдженим до цих пір залишається «децентралізований підхід», тобто 
розосередження аналітичних завдань за різними функціональними 
підсистемами функціонально розвинутих систем управління спеціального 
призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань, що 
представляється малоефективним з точки зору досягнення результатів. 
Локальне формування та впровадження окремих завдань економічного аналізу 
в межах багатьох підсистем не супроводжується розробленням загальних 
питань, які відносяться до функції аналізу в цілому (наприклад, питання 
створення єдиного банку даних для вирішення усіх аналітичних завдань), і 
вступає в протиріччя з принципами інтегрованої обробки інформації (не 
передбачається взаємозв’язок аналітичних завдань різних підсистем, 
припускається дублювання у введенні інформації, в розрахунках і інше). 

3. Вибір завдань аналізу, які належать формуванню та впровадженню не 
обґрунтовується і, як правило, має випадковий характер. В більшості 
функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення 
промислових підприємств та виробничих об’єднань у складі тих, що належать 
першочерговому впровадженню відсутні так звані «базові» завдання аналізу, 
які змогли б стати основою для вирішення інших аналітичних завдань. 

4. Галузеві інститути та організації не забезпечують своєчасної 
універсалізації і наступного широкого впровадження ефективних завдань 
аналізу, які створені окремими промисловими підприємствами та виробничими 
об’єднаннями. Внаслідок цього розробки із формування та впровадження 
аналітичних завдань є переважно індивідуальними, що визиває підвищення їх 
вартості і не завжди забезпечує необхідний науково-технічний рівень. 

5. Вивчення функціонально розвинутих систем управління спеціального 
призначення промислових підприємств та виробничих об’єднань 
машинобудівних галузей в динаміці за ряд років надало нам можливість 
виявити певну тенденцію до збільшення ступеня формування та впровадження 
функції економічного аналізу. Однак темпи його недостатні і не задовольняють 
сьогоденних потреб управління в аналітичної інформації. Подальше 
підвищення ефективності функціонуючих на промислових підприємствах і у 
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виробничих об’єднаннях функціонально розвинутих систем управління 
спеціального призначення суб’єктів господарської діяльності вимагає 
підсилення уваги до економічного аналізу як з боку розробників систем 
управління, так і із сторони робітників промисловості, безпосередніх 
користувачів аналітичної інформації. 
 

 
 

Хохлова О. В., аспірант 
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ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Досягнення цілей розвитку підприємства залежить від орієнтації й 
ступеня залучення контрагентів у процес розробки й запуску в продаж нової 
продукції або в процес безперервного вдосконалювання виробничого циклу. 
Результати діяльності підприємства обумовлені також якістю управлінських 
процесів і комплексом заходів щодо їхнього поліпшення. Одним з головних 
напрямків щодо підвищення якості управлінських процесів є оптимізація 
системи контроллінгу, що забезпечує діагностику й аналіз процесів, 
координацію й контроль над реалізацією затверджених планів, оцінку 
ефективності діяльності підприємства. 

Передумовами успішного функціонування підприємства в майбутньому є 
надійність і маневреність системи його стратегічного розвитку, що побудована 
на основі моделі цінового моніторингу. 

Основними завданнями розробки моделі цінового моніторингу є: 
- розробка алгоритму діагностики й оцінки ефективності діяльності 

підприємства, а також розподілу відповідних завдань по стадіях управлінського 
циклу; 

- обґрунтування і визначення системи індикаторів і ключових показників 
у діагностиці й оцінці ефективності діяльності підприємства; 

- формування інформаційного базису для процесів керування ресурсними 
потоками. 

Сучасні трубні підприємства орієнтують свою діяльність, перш за все, на 
досягнення кінцевих результатів відповідно до цільової функції. Отже, якщо 
має місце зміна цілі, необхідно переглянути усі структуроутворюючі елементи 
та різні параметри, виокремити необхідні взаємозв’язки, що мають важливе 
значення за умов стратегічного розвитку підприємства. 

Дослідження поведінки певного підприємства, як складної виробничо-
економічної системи передбачає отримання наступних результатів: 

- визначення передумов досягнення бажаного ефекту на основі 
використання не задіяних (або не виявлених) виробничих резервів та 
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оптимального перерозподілу наявних ресурсів між видами виготовленої 
продукції; 

- виявлення закономірностей зміни показників функціонування в 
умовах неповного постачання ресурсів; 

- визначення оптимальної виробничо-економічної структури в умовах 
створення нової продукції та впровадження інноваційних рішень [3, с. 197]. 

Спираючись на [2, с. 11], основними стадіями при розробці гнучких 
організаційних систем управління є: діагностична, конструкційна та 
функціонально-оціночна. 

Діагностична стадія забезпечує вихідну базу формування організаційної 
системи управління й визначається основною метою функціонування 
підприємства. Вона передбачає діагностику можливостей й готовності 
підприємства до функціонування в певних конкурентних умовах. 
Конструкційна стадія спрямована на кількісну оцінку параметрів 
структуроутворюючих елементів та їх ув’язки з факторами, що відображують 
певні умови роботи при можливих варіантах організаційної системи 
управління. Функціонально-оціночна стадія здійснюється з метою відбору 
найбільш раціонального варіанту організаційної системи управління за 
ринкових умов господарювання. 

Вибір показників оцінки варіантів стратегічного розвитку варто 
підпорядковувати наступній логіці: вони повинні враховувати рівень розвитку 
економіки в Україні в цілому; базуватися на конкурентних перевагах 
підприємства. На підставі аналізу можливих варіантів стратегії доцільно 
встановити передбачувані розміри грошових надходжень від кожного варіанту і 
співставити їх з можливими витратами. 

На прибутковість підприємства безпосередньо впливає ефективність 
організації й керування продажами готової продукції, що, у свою чергу, 
залежить від задоволеності клієнтів від взаємодії з підприємством-
постачальником, якості продукції, умов поставок, інноваційності, гнучкості й 
величини витрат. Негативний вплив на величину чистого доходу чинять 
загальні витрати підприємства, як результат процесів зі створення й 
регулювання зазначених параметрів за допомогою ресурсного, інформаційного 
й організаційного забезпечення (підготовки кадрів, підвищення кваліфікаційної 
універсальності персоналу, аналізу ринку, впровадження соціальних відносин, 
розробки загальноприйнятої політики керування, формування відносин з 
контрагентами, підвищення інвестиційної привабливості й т.д.). Аналіз 
процесів на підприємстві дозволяє встановити ранжирувану систему 
індикаторів і характеристик оцінки ефективності підприємства, які 
сигналізують про необхідність прийняття певних рішень. Якщо відомо, на який 
зі стадій процесу виявлені відхилення, дефекти й помилки, то приймаються 
відповідні заходи щодо виправлення положення. Агреговані показники 
діяльності підприємства дозволяють одержати узагальнену оцінку змін на 
підприємстві й досягнуті ним виробничі, маркетингові й фінансові результати. 
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Узагальнюючи вищезазначене, пропонуємо представити сферу цінового 
моніторингу як сукупність трьох складових (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Складові цінового моніторингу 
 
 
Пропонується виділити наступні сфери цінового моніторингу: 

організаційну – де будуть аналізуватися тенденції галузі та інші зовнішні 
фактори впливу, результатом даної складової буде реєстр можливих партнерів 
підприємства; технологічну – де підприємство обиратиме ГОСТ, технічні 
умови та стандарти, за якими виготовлятиме власну продукцію; комерційну – 
де визначатимуться терміни, умови постачання та інші збутові моменти. Таким 
чином, першим кроком цінового моніторингу буде збір інформації за 
визначеними сферами. 

Склад і джерела інформації визначаються на кожному підприємстві 
окремо, залежно від галузі та ринкових умов. Під час збору інформації 
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здійснюється пошук, запис і перевірка достовірності заздалегідь визначеного 
набору даних, призначених для подальшої обробки [1, с. 119]. 

Обробка зібраної інформації дозволяє сформувати реєстри та 
класифікатори за обраними сферами цінового моніторингу, що сприятиме 
уніфікації організації режиму діалогу з контрагентами. 

Основними складовими режиму діалогу з контрагентами пропонуємо 
визнати наступні: 

- оцінка (діагностика) можливого партнерства; 
- узгодження технологічних умов; 
- узгодження комерційних умов. 
Оскільки формування ціни є результатом, насамперед, маркетингових 

заходів підприємства, то переваги стратегічного підходу в даному напрямі є 
очевидними. Спираючись на [4, с. 6-7], зазначимо, що принципами формування 
маркетингової стратегії взагалі, і цінової моделі зокрема мають бути: 
взаємоузгодженість із стратегічним плануванням галузі; базування на 
постійному дослідженні маркетингового середовища; циклічність, що 
передбачає необхідність маркетингового планування як безперервного процесу; 
гнучкість, тобто постійної активної адаптації стратегії до змін у 
маркетинговому середовищі; багатоваріантність, тобто врахуванні можливих 
змін навколишнього середовища у різних варіантах маркетингового плану і 
стратегій його реалізації. 

Отже, модель цінового моніторингу, що ґрунтується на вищенаведених 
принципах, забезпечує спрямування основних сфер діяльності підприємства на 
конкретну, довготермінову роботу з контрагентами, зосереджуючи увагу на 
перспективних напрямах та споживачах продукції. 
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ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ 

КОРПОРАТИВНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Акціонерне товариство є одним із найбільш складних і довершених форм 
організації господарювання, використання якої дозволяє ефективно об'єднувати 
зусилля різних економічних агентів, залучати емісійні джерела фінансування та 
забезпечувати професійне керівництво діяльністю акціонерного товариства. 
Продуктивним стає використання акціонерної форми підприємництва у сферах 
економічної діяльності, що вимагають періодичного акумулювання великих 
обсягів інвестицій, широкого впровадження наукоємних технологій 
виробництва, залучення кваліфікованого персоналу і т. ін. Виникнення, 
функціонування та розвиток акціонерного товариства (корпорації) в ринкових 
умовах є результатом складного процесу органічного поєднання, гнучкої 
взаємодії та безупинного взаємного пристосування широкого кола прагнень, 
намірів і мотивів учасників корпоративних відносин[1]. 

Корпоративне управління можна розглядати як сукупність юридичних, 
економічних, організаційних норм і правил, у рамках яких функціонує 
корпорація на базі яких будуються: взаємовідносини між усіма її учасниками. 
Корпоративне управління поєднує різних учасників корпоративних відносин, 
кожний з яких дбає про свої власні інтереси, установлює між ними механізми і 
способи взаємодії [1, c. 37]. 

Розвиток корпоративного сектора має вирішальне значення не тільки для 
підвищення ефективності системи керівництва господарських товариств, а 
більш за все, для успішного функціонування економіки країни в цілому в 
умовах ринкових трансформацій, зокрема на рівні державного управління [2, c. 
31]. 

У результаті проведеної широкомасштабної приватизації у країні була 
сформована нова система відносин власності, важливу роль у якій стала 
відігравати власність корпоративна. Корпоративна власність надає акціонерним 
товариствам можливість постійно розширювати коло інвесторів, забезпечувати 
високу гнучкість, динамізм та ефективність виробництва. 

Однак, сьогодні низька ефективність управління корпоративними 
підприємствами, відсутність налагодженого механізму взаємодії менеджерів і 
акціонерів призводить до послаблення потенціалу великих корпоративних 
утворень в реальному секторі економіки. 

Значні досягнення вітчизняної та зарубіжної економічної думки у 
дослідженні проблем трансформації власності, недостатньо розробленими 
залишаються питання визначення напрямів становлення корпоративної 
власності та етапів її формування, глибинних зрушень у системі відносин 
власності в контексті загальносвітових тенденцій. 
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Разом з тим суттєве погіршення ситуації з захистом прав власності, яке 
спостерігається в Україні в останні роки, вимагає подальшого дослідження цієї 
проблематики в контексті її актуалізації, зокрема щодо необхідних 
інституційних змін в регулюванні корпоративних відносин. 

Сучасні економічні теорії під правами власності розуміють санкціоновані 
поведінкові норми, сукупність владних прав, поведінкові відносини, що 
складаються між контрагентами з приводу використання ними економічних 
об’єктів (ресурсів, предметів споживання тощо), які економічний агент може 
реалізувати, не піддаючись загрозі санкцій з боку інших. У вузькому розумінні 
це визнані суспільством трансакції з майном. За формулюванням Е. Фуруботна 
та С. Пейовича відносини прав власності визначають такі норми поведінки з 
приводу благ, які будь-яка особа зобов'язана дотримуватися у своїх 
взаємовідносинах з іншими людьми, або ж нести витрати через їх 
недоотримання [5, с. 3]. 

Існуюче в Україні розмивання прав власності на активи зумовлюють такі 
історичні, соціальні та культурні особливості як: непрозорість та заплутаність 
структури власності, надмірні трансакційні витрати, що пов’язані з 
перерозподілом прав на активи. Все це в кінцевому підсумку перешкоджає 
оптимальному розподілу ресурсів та стійкому інвестиційному процесу. З 
посеред основних передумов нинішнього стану справ із розмитістю прав 
власності у вітчизняній економіці акцентуємо увагу на таких: 
- процедура та підсумки приватизації; 
- недосконалість судової та юридичної інфраструктури; 
- корупційні та злочинні взаємовідносини між державними та 
кримінальними структурами; 
-  відсутність довіри у пересічних громадян до державних інституцій, 
законодавчої, виконавчої та судової влади; 
- подвійна, а іноді потрійна (для себе, для податкової, для «даху») 
бухгалтерія суб’єктів підприємницької діяльності; 
- приховування бізнесом інформації щодо реальної власності; 
-  надмірні адміністративні бар’єри, що протидіють ефективному 
функціонуванню бізнесу тощо [4, с. 134]. 

У країнах з транзитивною економікою, зокрема в Україні, створення 
ефективної системи прав власності потребувало у свій час ухвалення 
відповідного, всеосяжного і послідовного комплексу законів та регулятивних 
актів, які, у свою чергу, повинні були узгоджуватися з економічними реаліями. 
Як приклад, в Україні в період приватизації державних підприємств був 
підготовлений сучасний на той період Закон «Про акціонерні товариства». Але 
оскільки цей закон і підзаконні акти не виконувалися належним чином, 
приватизація призвела до негативних наслідків, коли нові власники, 
використовуючи неформальні зв’язки з владою, взяли під повний контроль 
активи приватизованих підприємств, зневажаючи права мінорітарних 
акціонерів [3].  
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Що стосується підприємництва, то надмірне регулювання його діяльності 
й адміністративні засоби примусу дотримання законів змусили бізнес «піти у 
тінь», розмити активи і використовувати позалегальну власність і ресурси. В 
цілому сприяють захисту прав власності, вимагають таких заходів: 
- запровадження «прозорих» та загальнодоступних механізмів ухвалення 
законодавчих рішень, які надають можливість публічного обговорення 
пропонованих законів і правил у сфері прав власності; 
- права на приватну власність повинні бути доступними для усіх громадян, 
чітко визначені і надійно захищені; 
- реформування господарської структури шляхом удосконалення 
законодавства про корпоративне управління, що тим самим сприятиме 
розвитку відкритих капіталістичних ринків на противагу олігархічному 
капіталізму; 
- запровадження міжнародних стандартів розкриття інформації про 
володіння власністю; 
- реалізація заходів щодо запобігання недобросовісній конкуренції та 
конфлікту інтересів у сфері прав власності, удосконалення закону про 
банкрутство; 
- реалізація заходів щодо унеможливлення позабіржової інсайдерської 
торгівлі; 
- реформування державної служби і судових інституцій з метою 
підвищення адміністративного та правозастосувального потенціалу, 
раціонального, ефективного та економічного виконання законів і регуляторних 
актів. 

Проблема управління корпоративною власністю на сучасному етапі 
розвитку економіки продовжує залишатися актуальною для економічної теорії 
й практики. Наявність у цій сфері безліч невирішених питань, перешкоджає 
ефективному функціонуванню акціонерних товариств та залученню 
інвестиційних ресурсів. 
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АДАПТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛІКОВОЇ  

ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
В сучасних умовах економічної діяльності посилились зміни показників, 

важливих для прийняття управлінських рішень. Автори дослідження проблеми 
«як стати компанією світового класу» пишуть: «Постоянные изменения – это 
условия существования современного бизнеса. Чтобы оставаться 
конкурентоспособным, надо уделять внимание тому, что делаете сейчас, а 
также тому, что будете делать завтра. Другими словами, необходимо 
одновременно действовать в настоящем и планировать будущее. Всегда было 
трудно заниматься различными делами одновременно» [1]. 

Головною особливістю адаптивного підходу до використання інформації 
при управлінні виробництвом є прийняття рішень з урахуванням прогнозу змін 
в майбутні періоди виконання робіт. Для цього важливо використовувати не 
тільки облікові дані про процеси, що вже відбулися, а й випереджуючу 
інформацію та пропозиції робітників по вдосконаленню виробництва. Важливо 
також врахувати, що суттєво посилились зміни показників як у зовнішньому 
середовищі, так і показники внутрішніх процесів у виробничій системі. В 
умовах змін несвоєчасне прийняття рішень по коригуванню програми 
досягнення мети виробництва приводить до значних матеріальних і фінансових 
витрат. Виникає необхідність якомога частіше  аналізувати інформацію про 
виникаючі зміни, оцінювати напрямки поліпшення робіт й коригувати 
виробничу діяльність. Треба враховувати, що при прийнятті рішень необхідно в 
короткий термін обробити дані, що надходять з різних дільниць виробництва, 
оцінити становище ремонтного, транспортного, енергетичного забезпечення, а 
також умови на ринках продукції і сировини та зміни в законодавстві. 

Застосування електронних обчислювальних машин і інших засобів 
сучасних інформаційних технологій забезпечує можливість оперативно 
обробляти велику кількість інформації. Ефективна інформаційна технологія 
виникає при об’єднанні комп’ютерів в обчислювальних мережах і створенні 
системи автоматизованих робочих місць (АРМ). В АРМ можуть 
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використовуватись бази даних (БД); бази моделей (БМ) аналізу зовнішнього і 
внутрішнього середовища виробничої системи. Однак не все вирішується 
швидкістю обробки даних про виникаючі зміни. Треба врахувати, що 
здійснення кожного циклу виробництва в різних підрозділах вимагає виконання 
необхідних етапів підготовки, основного виробництва і завершення циклу з 
різними витратами часу на виконання кожного етапу по різним об’єктам і 
процесам. Тому треба виділити час різним підрозділам для виконання 
характерних для них робіт, але також важливо об’єднати роботи, процеси по 
різним підрозділам і різної протяжності в єдиній інтегрованій системі. Для 
вирішення такої суперечливої задачі в адаптивній інформаційній системі може 
використовуватись загальна (формальна) інформаційна структура за допомогою 
якої, по-перше, можливо відобразити часову структуру процесів в окремих 
підрозділах і, по-друге, таку, що дозволяє об’єднати процеси в систему. 
Створення матеріальної (фізичної) структури такої системи дозволить при 
управлінні ефективно долати виникаючі зміни з використанням 
інтелектуальних ресурсів [2]. Дослідники особливостей систем, здатних до 
адаптації, відмічають важливість такої обставини, як «наявність в середині 
системи інформаційної моделі середовища і себе самої – відображення 
середовища і самовідображення» (передумова В.М. Глушкова в [3]).  

При створенні адаптивної інформаційної системи треба враховувати такі 
умови:  

- досягнення мети неможливо планувати з повною визначеністю; 
- в загальному випадку чим більшим приймається термін планування, тим 

більшою буде невизначеність, пов’язана з досягненням мети; 
- досягнення мети при плануванні на будь-який термін вимагає 

забезпечення стійкого розвитку на протязі деякого часу. 
Загальна схема адаптивної інформаційної системи управління 

виробництвом показана на рисунку 1. Наведена структуризація системи 
відображає необхідність  процесів різної тривалості. Виділені часові рівні 
планування: довгостроковий (перспективний), середньостроковий (поточний) і 
короткостроковий (оперативний) . 

Короткострокові плани зазвичай володіють меншою невизначеністю, ніж 
довгострокові, і своєчасне урахування оперативних повідомлень дозволяє 
реалізувати при управлінні принцип зворотного зв’язку.  

Виділені на схемі рівні планування поєднуються між собою і 
технологічним процесом прямими (   ) і зворотними (   ) зв’язками. Умовно 
показаний принцип формування поточного плану, що є головним для 
здійснення адаптивного управління. На схемі позначені: СУБД – система 
управління базами даних; СУБМ – система управління базами моделей; БД1 – 
база даних про внутрішнє середовище; БД2 – база даних про зовнішнє 
середовище; БМ1 – база моделей внутрішнього середовища; БМ2 – база 
моделей зовнішнього середовища.  
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Рисунок 1 – Схема адаптивної інформаційної системи управління 
виробництвом 
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Наведена структуризація відповідає запропонованій М. Месаровичем [4]. 
Як загальний висновок треба відмітити, що наведена структуризація 
еволюційно склалася і в цілому відповідає традиційній практиці планування 
виробництва, але забезпечує прискорення дії зворотних зв’язків за рахунок 
автоматизації. 

Адаптивнi властивостi інформаційних систем дозволяють оперативно i 
без суттєвих затрат модернiзувати функцiонуючу інформаційну систему у 
вiдповiдностi зi змiнами в органiзацiйнiй та iнформацiйно-економiчнiй системi, 
методах управлiння, планових, облiкових i звiтних показниках об'єкта 
управлiння з врахуванням можливих змiн iнформацiйно-обчислювальної 
системи. Адаптивні інформаційні системи повинні задовольняти наступним 
головним вимогам: 

1) адекватно відображати знання про наочну область в кожний момент 
часу; 

2) годитися для легкої і швидкої реконструкції при зміні наочної  
області [5]. 

Якщо процеси отримання iнформацiї i змiни поведiнки з її використанням 
є найкращими в розумiннi досягнення поставленого завдання, то така адаптивна 
система є ще й оптимальною. 

Не дивлячись на адаптивність багатьох інформаційних систем, 
врахування в них специфіки конкретного виробництва може істотно змінити 
рішення, що використовуються в інформаційній системі, і сильно вплинути на 
зв'язки з іншими підсистемами. Кінець кінцем адаптація універсальних 
алгоритмів під особливості конкретного виробництва може бути зіставна з 
реалізацією спеціалізованих алгоритмів. У зв'язку з цим наявність 
спеціалізованих рішень для конкретної наочної області є необхідною умовою 
для успішного упровадження і подальшої експлуатації системи.  

При цьому слід розрізняти адаптивність системи і можливість її 
конфігурування. При конфігуруванні системи  задаются певні параметри в 
системі, які забезпечують її роботу  для різних умов. Всі можливі варіанти 
конфігурування наперед задаються в системі, а настройка полягає у виборі 
одного з них. Адаптивність системи дозволяє настроювати систему на наперед 
невідомі варіанти, враховуючи різні умови, необхідні для вирішення задачі.  

При створенні облікових інформаційних систем неможливо передбачити 
усі можливі законодавчі зміни. Тому саме на етапі створення інформаційних 
систем повинні бути закладені механізми, що надавали б можливість адаптації 
до змін, що відбуваються у законодавстві. Для забезпечення адаптивності 
інформаційна система повинна бути відкритою і мати спеціальні механізми, що 
забезпечують просту зміну і розширення описів що використовуються в системі 
об'єктів, і можливість зміни прикладних алгоритмів. З цієї точки зору 
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заслуговує увагу система 1С: Підприємство, яка завдяки своїм основним 
складовим (технологічній платформі і прикладним рішенням автоматизації 
різних ділянок діяльності) забезпечує достатню гнучкість прикладних рішень і 
можливість підстроюватися під конкретну область діяльності. Відкритість 
системи дозволяє її модифікувати, використовуючи засоби розробки 
технологічної платформи. Це дозволяє успішно використовувати систему «1С» 
на підприємствах самих різних форм власності і напрямів. Досвід 
упровадження прикладних рішень на платформі 1С: Підприємство  показує, що 
система дозволяє вирішувати задачі різного ступеня складності - від 
автоматизації одного робочого місця до створення інформаційних систем 
масштабу підприємства. 

Але при автоматизації процесів виробництва не завжди виконуються 
умови адаптивного підходу до використання інформації як ресурсу. У 
виробничій системі інформаційні ресурси можуть створюватися, якщо персонал 
на всіх рівнях управління виконує завдання централізованого плану і, 
одночасно, прогнозуючи можливий розвиток процесів виробництва, в 
майбутньому формує пропозиції по їх вдосконаленню. Облікова інформація і 
пропозиції персоналу обробляються в функціональних службах підприємства, 
що дозволяє вдосконалити поточний план наступного періоду і, тим самим, 
вдосконалити довгостроковий план. Таким чином, дозволяє сформувати 
інформаційні ресурси і зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі, які 
можуть долатися за рахунок швидкості прийняття рішень за допомогою 
сучасних засобів інформатики. 
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ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ 
ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ 
 

Сучасні підприємства, об'єднання, холдинги, концерни, асоціації, 
корпорації становлять собою складні і динамічні соціально-економічні системи. 
Підприємствам властиві деякі спільні ознаки систем, але кожне з формувань 
має свої особливості, частина з яких не піддається обліку і контролю. 

Соціально-економічна система має ієрархічну структуру, за якої кожний 
рівень управління має певну автономію і є безпосереднім об'єктом управління 
для вищого рівня.  

Управління в ринковій економіці передбачає економічну свободу і повну 
відповідальність за результати праці, залучає до сфери виробництва додаткові 
трудові, фінансові і матеріальні ресурси. Для власника важливим є створення 
командою управлінців стратегічних переваг організації на ринку і посилення 
конкурентоспроможності продукції підприємства. 

Управління, як і будь-який інший вид діяльності, вимагає своєї 
конкретної оцінки, визначення його ефективності. 

Поняття «ефективність управління» не одержало поки чіткого визначення 
і тлумачення ні в науковій літературі, ні в практиці управління. У вітчизняній і 
закордонній науковій літературі з менеджменту відзначаються спроби поділу 
понять «результативність управління» і «ефективність управління». 
Результативність управління розуміється як його цільова спрямованість на 
створення потрібних, корисних речей, здатних задовольняти певні потреби, 
забезпечити досягнення кінцевих результатів, адекватних поставленим цілям 
управління. У подібному трактуванні поняття «результативність управління» 
характеризується результатом, ефектом, що досягається суб’єктом управління 
завдяки його впливу на об’єкт управління [1]. 

Ефективність системи менеджменту — показник, що характеризується 
співвідношенням витрат на здійснення управлінських функцій і результатів 
діяльності організації [2]. 

Отже, система показників ефективності управління повинна ґрунтуватися 
на зіставленні досягнутих організацією результатів у їх вартісному еквіваленті з 
величиною управлінських зусиль. Управлінські зусилля певною мірою можуть 
бути оцінені у кількісному вираженні через величину витрат на управління до 
яких відносяться наступні групи витрат: на оплату праці, на техніку управління, 
на організацію і забезпечення управління, накладні витрати. 

Чим меншими є ці витрати з розрахунку на одиницю продукції, тим 
ефективнішою вважається система управління організації. 

Показник ефективності управління може набувати різного змісту, 
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залежно від того, яка величина виступає у якості загального результату 
діяльності підприємства - обсяг виробництва, обсяг реалізації продукції чи сума 
прибутку. 

Економічна ефективність менеджменту висловлює економічну сутність 
управлінських відносин. Це, по суті, система взаємовідносин і взаємодій 
отриманих результатів і зроблених витрат даної діяльності (ресурсів), що 
відбиваються в значеннях змінних (показників) [3]. 

У загальному вигляді ефективність управлінської діяльності (Е) 
визначають наступною формулою: 

,
В
РЕ        (1) 

де Р - результат функціонування системи управління (результуюча 
складова); 

В - витрати на управлінську діяльність або обсяг використаних ресурсів 
(витратна складова). 

Використання даного підходу вимагає насамперед визначення першої, 
результуючої складової ефективності управління, тобто результатів цієї 
діяльності, її продукту [3]. 

Результати управлінської діяльності проявляються лише опосередковано - 
в результатах діяльності організації, підрозділу. При цьому в якості таких 
можна розглядати кінцеві показники діяльності або показники економічної 
ефективності діяльності організацій: валовий дохід, прибуток, рівень 
рентабельності, обсяг виробництва, товарообіг та ін. 

Друга, витратна складова ефективності управління організацією являє 
собою відповідні трудові, матеріальні та фінансові витрати або ресурси, що 
забезпечують утримання та функціонування системи управління і 
використовуються в процесі управління. Ці витрати не пов’язані безпосередньо 
з виробництвом (комерцією) і виступають у формі витрат управління. Сукупні 
витрати на управління є частиною витрат виробництва (комерції). 

Затрати на управління об'єктивно визначаються змістом, обсягом, 
масштабом реалізованих тим чи іншим конкретним суб'єктом функцій 
управління, рівнем наукової організації управлінської праці, технологією 
здійснення процесів управління, майстерністю господарських керівників та ін. 
Вони справляють істотний вплив на результати діяльності організації. 

Існує два основних методи розрахунку показників ефективності 
управління підприємсвом: 

1. Перший метод і відповідно показник, що характеризує ефективність 
управління підприємством - витратний. Він спирається на співвідношення 
загального або кінцевого результату діяльності підприємства до сукупних 
витрат на управління : 

У
У В

ПЕ  ,        (2) 

де ЕУ - ефективність управління; ВУ - витрати на управління; П - 
результат діяльності підприємства. 
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Показник ЕУ говорить про те, скільки гривень, приміром прибутку, 
отримує підприємство на 1 грн. витрат на управління. 

2 . Другий метод оцінки ефективності управління - ресурсний, виражає 
співвідношення загального або кінцевого результату діяльності підприємства 
до величини використаних ресурсів, наприклад чисельності працівників 
апарату управління: 

У
У K

ПЕ  ,        (3) 

де ЕУ - ефективність управління; 
П - результат діяльності підприємства; 
КУ - чисельність адміністративно-управлінського персоналу (можна 

використовувати тільки чисельність кадрів управління). 
Наведені показники економічної ефективності управління є статичними. 
Показники ефективності управління доцільно розглядати в динаміці за 

допомогою реєстрації та порівняння змін за два або більше періодів. При цьому 
має місце «динамічна» ефективність управління [3]. 

Динамічний показник ефективності менеджменту (ЕУ) можна 
представити таким чином: 

УБУП

БП
УД ВВ

ПП
Е




 ,      (4) 

де ПП , ПБ - кінцеві показники (наприклад, прибуток) підприємства 
відповідно в поточному і базисному роках; 

ВУП , ВУБ - витрати на управління відповідно в поточному і базисних 
роках. 

Коефіцієнт ЕУД показує, на скільки гривень за період, що розглядається, 
змінюється кінцевий показник (прибуток) при зміні управлінських витрат на 
одну гривню. Він відображує динаміку, темпи зростання ефективності 
менеджменту. 

Існують різні підходи до оцінки ефективності управління соціально 
економічними системами (СЕС), але незважаючи на це В. Г. Голикова та Ю.В. 
Шеіна пропонують для оцінки ефективності систем управління СЕС 
використовувати комплексний підхід, в якому використовуються як фінансові, 
так і нефінансові показники (див. рис. 1) [4].  

Ними запропонована формула для розрахунку інтегрального коефіцієнту 
ефективності управління: 

ВСЕСФСП
4

ЧРЕУ К*К*К*КК  ,    (5) 
де КЕУ - інтегральний коефіцієнт ефективності управління СЕС ; 
КЧР - коефіцієнт зростання частки ринку ;  
КП - коефіцієнт зростання продуктивності;  
КФС - коефіцієнт зростання фінансового стану;  
КВСЕС - коефіцієнт зростання вартості СЕС. 
Якщо КЕУ<1, це визначає зниження ефективності управління, а у випадку, 

коли КЕУ>1 – ефективність управління зростає. Також необхідно 
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проаналізувати вплив окремих коефіцієнтів (КЧР, КП, КФС, та КВСЕС). 

 
Рис 1 . Комплексний підхід до оцінки ефективності управління соціально-

економічними системами [4] 
 
Вибір конкретного методу для оцінювання ефективності управління 

діяльністю підприємства визначається наступними критеріями: інтерпретація 
результатів, виявлення слабких сторін, різноманітність показників, кількість 
аналітиків, витрати часу, фінансові витрати, рівень об’єктивності, доступність 
використання, оперативність застосування, поширеність застосування, 
доступність програмного продукту, достовірність результатів. 

Використовуючи будь-який метод оцінювання ефективності управління 
можна покращити роботу та фінансовий стан підприємства чи впровадити деякі 
зміни. Для скорочення витрат часу для визначення ефективності управління 
необхідно використовувати інформаційні системи. 
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Комплексний підхід  
 

Модель системи відкритого 
типу. Критерій ефективності - 

ступінь результативності СЕС як 
відкритої системи , яка взаємодіє 

із зовнішнім середовищем. 

Модель системи закритого типу. 
Критерій ефективності - ступінь 

результативності СЕС як закритої 
системи , орієнтованої на випуск 

продукції і послуг. 

Підхід орієнтований 
на оцінку об'єкта 

управління Підхід , орієнтований на 
оцінку об'єкта і суб'єкта 

управління 

Підхід , орієнтований на 
оцінку об'єкта управління 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕРЕЖЕВОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 

 
Саме інформація приводить в дію увесь сучасний бізнес і зараз 

вважається найбільш цінним стратегічним активом будь-якого підприємства. 
Одна з найбільш складних проблем, які встають перед менеджерами по 
інформаційних технологіях, - величезний об'єм розподілених даних, 
циркулюючих в інформаційній системі. Неможливість ефективно управляти 
ними може негативно впливати на прибутковість підприємства і обмежувати 
його здатність до зростання. Передача, зберігання, захист і управління даними в 
умовах постійного зростання їх об'єму і ускладнення структури стали сьогодні 
основними проблемами для бізнесу, тому в окрему область виділилися 
технології мережевих сховищ даних : SAN, NAS, iSCSI. Цей факт обумовлений 
збільшеними вимогами сучасного бізнесу до інформації. Ключовими 
властивостями сховищ даних стають не лише об'єм інформації, що зберігається, 
але і швидкість надання необхідних даних, а також масштабованість і 
відмовостійкість технічних рішень. 

Найбільш популярна нині технологія безпосереднього підключення 
сховищ інформації до серверів DAS (Direct Attached Storage) вже не 
задовольняє цим вимогам. Наприклад, при відмові або профілактичному 
обслуговуванні сервера уся інформація, що надається цим сервером, перестає 
бути доступною. Також при такому підході ми стикаємося з обмеженнями в 
масштабованості; сервер має кінцеве число слотів розширення, до яких можна 
приєднати обмежену кількість носіїв інформації.Альтернативами, покликаними 
вирішити ці проблеми, є мережеві технології зберігання даних SAN, NAS і 
iSCSI [2, 3]. Технологія мереж зберігання даних SAN (Storage Area Networks) 
припускає виділення пулів даних, серверів, а частенько і потужних робочих 
станцій в окрему мережу, по якій передаються тільки дані; передача усієї 
службової інформації відбувається при цьому через звичайну локальну мережу 
LAN [1]. Нині ця технологія базується на протоколі Fibre Channel, що 
забезпечує можливість передачі інформації без використання додаткового 
комунікаційного устаткування на швидкостях до 2 Гбіт/с на відстань до 10км. 
Передача даних робиться за допомогою SCSI- команд, що інкапсулюються у 
фрейми Fibre Channel, надаючи блоковий доступ до даних (диски, що 
підключаються, сервери "бачать" як локальні). Таким чином, можна сказати, що 
технологія SAN є однією з гілок розвитку SCSI [1]. Її перевагами є: 
• висока швидкість - передача на швидкостях 2 Гбіт/с, що перевершує 

перспективну технологію Gigabit Ethernet; масштабованість - в порівнянні з 
популярними сьогодні безпосередньо підключеними до серверів сховищами 
даних (Direct Attached Storage - DAS) значно легше збільшити об'єм сховища 
без залучення додаткових обчислювальних потужностей; 
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• можливість передачі інформації без додаткового комутаційного 
устаткування на відстань до 10 км; 

• зниження трафіку ЛВС - по локальній мережі передається лише службова 
інформація, дані передаються усередині SAN. 

До недоліків же слід віднести: вартість устаткування (FC- адаптери, 
комунікаційне устаткування) значно вища, ніж у устаткування Gigabit Ethernet і 
SCSI. Нині можна виділити три основні напрями використання подібних мереж 
зберігання даних: 

1. Використання зовнішніх дискових систем, підключених до серверів, де 
кожен сервер обслуговує свій розділ даних, і спільний доступ до даних з 
декількох серверів відсутній.  

2. Кластерні рішення, де декілька серверів, об'єднані в кластер, спільно 
використовують дані, що зберігаються на зовнішніх дискових масивах. Такий 
підхід забезпечує високу відмовостійкість інформаційної системи і підвищує 
продуктивність шляхом балансування навантаження між вузлами кластера. 

3. Спільний доступ серверів і робочих станцій до зовнішнього дискового 
масиву, що розділяється, з використанням спеціалізованого програмного 
забезпечення, такого як SAN Point Direct, Tivoli SANErgy, SANBolic Kayo і 
тому подібне. Застосування цього підходу найбільш перспективне при 
проектуванні видавничих студій, студій відеомонтажа, і скрізь, де потрібно 
передачу великих об'ємів інформації безпосередньо до робочого місця. 

Сховище даних NAS (Network Attached Storage), що підключається, - цей 
спеціалізований пристрій з функціями файл-сервера, що підтримує широкий 
ряд протоколів і розвинений засіб управління Web-інтерфейсом. Зараз на ринку 
представлений дуже широкий спектр облаштувань NAS від простих, 
побудованих на одному жорсткому диску об'ємом 20 Гбайт і що підключаються 
по інтерфейсу Ethernet 10/100, до високопродуктивних відмовостійких сховищ 
об'ємом понад 2 Тбайт, що підключаються по декількох інтерфейсах Gigabit 
Ethernet і використовуючих RAID технологію і дубльовані компоненти з 
гарячою заміною. Його переваги: 

• простота установки і експлуатації -после включення NAS- пристрою воно 
відразу ж з'являється в мережі як дисковий ресурс, що розділяється. 
Налаштування прав доступу здійснюється через Web- інтерфейс і не 
вимагає висококваліфікованих адміністраторів. Після початкового 
налаштування пристрій не вимагає додаткового адміністрування; 

• відносно невисока вартість - на відміну від традиційних файл-серверiв з 
NAS- пристроїв видалені усі надмірні апаратні компоненти, а за рахунок 
застосування спеціалізованої ОС, оптимізованої тільки для файлового 
сервісу, усі ресурси пристрою витрачаються тільки на зберігання і 
надання даних. Як правило, один пристрій може використовуватися 
необмеженим числом клієнтів, що значно знижує витрати на програмне 
забезпечення; 

• підтримка широкого ряду протоколів файлових систем (підтримуються 
Microsoft, Novell, Macintosh і UNIX клієнти), що забезпечує доступ до 
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пристрою в гетерогенних мережах. Недоліки: 
• NAS- пристрій підключається безпосередньо в мережу, що не вирішує 

проблему розвантаження локальної мережі від трафіку; 
• внаслідок використання файлового доступу технологія NAS значно 

повільніше функціонує в порівнянні з технологією SAN з блоковим 
доступом; 

• при відмові NAS- пристрою відновити дані дещо важче в порівнянні з 
традиційним файл сервером, жорсткі диски якого можна підключити до 
іншогокомп'ютеру. 
Сьогодні технологія сховищ даних, що підключаються, рекомендується 

до застосування для вирішення наступних завдань : 
• Створення архівних сховищ великого об'єму. 
• Використання як проміжні пули для створення резервних копій. 
• Установка у філіях підприємств, де не передбачена посада системного 
адміністратора. 

Технологія iSCSI (internet Small Computer System Interface) є механізмом 
підключення сховищ даних на рівні засобів зберігання даних в IP- мережах і 
використовує інкапсуляцію SCSI- команд в IP- пакети і передачу їх з 
використанням протоколу TCP. Переваги: 

• можливість використання існуючих IP- мереж (уся мережа Internet) 
дозволяє будувати географічно розподілені сховища даних з 
відносно невеликими витратами; 

• наявність розвинених засобів управління мережами на базі 
протоколу IP спрощує впровадження цієї технології; 

• можливість застосування засобів шифрування, таких як IPSec. 
Недоліки: 

• протоколи TCP і IP спочатку не були призначені для таких завдань, 
що призводить до необхідності застосування додаткових механізмів 
обробки помилок; 

• низька, в порівнянні з технологією SAN, швидкість доступу до 
даних. 

Сьогодні технологія iSCSI є найпривабливішою для побудови 
географічно розподілених сховищ даних. Паралельно iSCSI розвиваються 
протоколи передачі трафіку Fibre Channel по мережах IP: 

- iFCP (internet Fibre Channel Protocol) -протокол передачі трафіку між 
облаштуваннями Fibre Channel по протоколу TCP/IP. 

- FCIP (Fibre Channel over IP) - тунельний протокол, що описує 
інкапсуляцію фреймів Fibre Channel в пакети IP і їх передача по TCP/IP. 

Також можна виділити розвивається технологію Infiniband (нескінченна 
смуга пропускання), що окремо стоїть. Це високошвидкісна канальна 
комутована транспортна архітектура введення-виведення, що розробляється для 
зв'язку між серверами і периферійними пристроями, яка в недалекому 
майбутньому може замінити такі технології, як PCI та іSCSI. Ключовими 
особливостями Infiniband є: 
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• смуга пропускання, що задовольняє вимогам закону Мура; 
• уніфіковані інтерфейси для міжпроцесорної взаємодії, мереж і сховищ 

даних. 
• можливість створення мережі з декількох тисяч вузлів; 
• підтримка існуючих застосувань; 
• висока надійність і доступність, що досягається за рахунок об'єднання 

каналів зв'язку; 
• швидкості передачі, що реалізовуються, 500 Мбіт/с, 2 Гбіт/с і 6 Гбіт/с. 
Для переходу до технологій мережевого зберігання даних потрібно 

визначити цілі, які передбачається досягти планованим переходом і розглянути, 
наскільки технології SAN, NAS і iSCSI їм відповідають. 

При цьому необхідно враховувати наступні основні аспекти можливого 
мережевого рішення : 

Продуктивність: 
• SAN - значно знижує трафік усередині локальної мережі, можливе 

розпаралелювання завдань за рахунок використання кластерних 
систем. RAID- контроллери на Fibre Channel значно перевершують 
SCSI- моделі як по числу операцій введення/виведення, так і по 
пропускній здібності; 

• NAS - можливе застосування для зняття навантаження з існуючих 
файл-серверiв. 

Відмовостійкість: 
•SAN - забезпечення відмовостійкості на усіх рівнях. Побудова 

кластерних конфігурацій і територіальний розподіл сховищ дає можливість 
побудови катастрофоустойчивых рішень. Дублювання усіх компонентів 
системи і застосування RAID- контроллерів дозволяють мати доступ до 
інформації при виникненні поодиноких несправностей. 

•NAS - можливе застосування в якості проміжних пулів для резервного 
копіювання. 

•iSCSI - створення видалених резервних копій через Internet. 
Масштабованість: 
• SAN - теоретично можливе підключення до 232 пристроїв. 
• NAS - кількість NAS- пристроїв в мережі не обмежена. 
• SCSI - кількість iSCSI- пристроїв в мережі не обмежена. 

Вартість експлуатації і установки : 
•NAS - інсталяція пристрою в мережу займає близько 15 хвилин. 

Найменш витратна технологія мережевого зберігання даних (навіть в 
порівнянні з традиційними файл-серверами, особливо враховуючи витрати на 
програмне забезпечення і адміністрування); 

•ISCSI - так само, як і SAN вимагає застосування дорогої апаратної 
частини, але аналогічно NAS може використати існуючу мережеву 
інфраструктуру. 

Як приклад застосування технологій мережевого зберігання даних можна 
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привести фрагмент інформаційної системи підприємства. У центрі обробки 
даних для побудови відмовостійкої кластерної системи і забезпечення 
бессетевого резервного копіювання (LAN - Free Backup) використовується 
технологія SAN. Також ця технологія може бути застосована у відділі 
CAD/CAM проектування, видавничому відділі або студії відеомонтажа, де 
робочі місця проектувальників безпосередньо підключені до дискового 
сховища, що за допомогою спеціального програмного забезпечення дозволяє 
декільком співробітникам вести роботу над одним проектом. Сервери Інтернет-
підрозділу можуть використати технологію iSCSI для звернення до видалених 
дискових систем, що знаходяться в різних частинах Землі. При цьому робота з 
дисками виконуватиметься, начебто вони були підключені безпосередньо до 
серверів. NAS- пристрою цілком можна використати для створення 
інформаційних архівів, а також у видалених філіях компанії. 

З розглянутого відмітимо, що усі ці технології взаємно пов'язані між 
собою і успішно можуть співіснувати у рамках інформаційного середовища 
підприємства. Там, де вартість важлива не настільки, як надійність і 
продуктивність, прийнятніша технологія SAN; NAS- пристрою прекрасно 
підійдуть в якості архівних сховищ або для використання в обмежених у 
фінансових можливостях філіях; технологія iSCSI, у свою чергу, буде 
незамінна при створенні географічно розподілених сховищ даних. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТИ И 
СТАРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
ДЛЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТОРГОВЛИ 

НА ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ FOREX 
 

Эффективность функционирования вычислительных систем существенно 
зависит от характеристик обрабатываемой информации. Например, обработка 
ценной и быстро стареющей информации ставит систему в строгие рамки 
функционирования, а информация с менее критичными характеристиками 
снижает требования к обрабатывающей системе. Следовательно, организация 
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функционирования вычислительных систем должна начинаться с решения 
задач классификации обрабатываемой информации и задач определения 
характеристик ценности и старения различных классов информации. 

Мерами оценки информации являются синтаксическая, семантическая и 
прагматическая. Определение понятия информации в синтаксическом аспекте 
оценивает количественную меру. Попытки оценить не только количественную, 
но и содержательную сторону информации привели к развитию семантической 
теории информации. Прагматическая мера призвана оценить качественную 
составляющую информации, то есть ее ценность. Именно прагматическая мера 
рассматривает практическую полезность информации для конечного 
потребителя. 

Известны несколько способов количественного определения ценности 
информации. Они основаны на представлении о цели, достижению которой 
способствует полученная информация. В связи с этим подходы к определению 
ценности информации в системах управления разделяются на два направления. 

Первое направление представлено Р.Л. Стратоновичем [1] и применимо в 
том случае,  если цель системы управления с большой вероятностью 
достижима. При этом ценность информации определяется по уменьшению 
материальных (временных) затрат, благодаря ее использованию. Приводимое 
понятие ценности связывает теорию информации Шеннона с теорией 
статистических решений. В последней основным является понятие средних 
потерь или риска, которое характеризует качество принимаемых решений. 
Ценность информации выступает как максимальная польза, которую данное 
количество информации способно принести для уменьшения средних потерь.  

Второе направление представляет случай, когда достижение цели 
вероятно, но не обязательно. В этом случае используется один из двух  
критериев: 

− мера ценности, предложенная М.М. Бонгартом [2]  и А.А. Харкевичем 
[3]:  

V = log2 (P/p),      (1) 
где p - вероятность достижения цели до получения информации;  
P - вероятность достижения цели после получения информации. 
Допустимы отрицательные значения, т.н. дезинформация. 
− мера ценности, предложенная В.И. Корогодиным:  

V = (P-p) / (1-p).       (2) 
Мера (2) обладает теми же свойствами, что и мера (1). Значения меры (2) 

лежат в диапазоне от 0 до 1. 
Подходы к определению ценности информации, сформулированные 

Стратоновичем, Бонгартом и  Харкевичем являются общими. Как следствие, 
они малопригодны в конкретных задачах управления. Получение же общего 
критерия ценности информации в удобном виде на практике затруднено. 
Поэтому для различных прикладных задач отыскиваются свои методы 
определения ценности информации, которые основаны на указанных 
теоретических подходах. 
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Проблеме практического определения ценности информации посвящено 
множество публикаций. На основании анализа ряда работ подходы к 
определению ценности информации разделены по виду систем, к которым эти 
подходы применяются: информационные системы, системы первичной 
обработки информации, системы управления, системы принятия решений. 
Характерные методы и подходы к определению ценности информации для 
указанных систем подробно рассмотрены в работах [4,5]. Ценность 
информации рекомендуется определять в связи с целью использования 
информации, а также учитывать изменение ценности на протяжении времени. 
Значение максимума ценности предлагается определять через убыток объекта, 
если обработанная информация не будет использована. Он может быть 
выражен как в абсолютных, так и в относительных единицах. Для этого 
используют математические модели объектов и методы экспертных оценок.  

Содержащаяся в сообщении информация в большинстве случаев зависит 
от момента прихода сообщения к потребителю. Устаревшая информация 
неадекватно отражает состояние объекта на текущий момент времени. 
Старение информации проявляется в том, что регулярно возникают новые 
информационные источники, которые содержат более полную, точную, 
достоверную информацию. Сложность использования закономерностей 
старения информационных сообщений состоит в том, что для разных 
предметных областей величины старения также разняться. 

Классической моделью старения информации принято считать модель 
Бартона-Кеблера [6]. Своим появлением она обязана необходимостью оценки 
реальных сроков использования научных работ.  

Модель описывается уравнением: 
m(t) = 1 – ae-T – be-2T,     (3) 

где m(t) – доля полезной информации в общем потоке через время T; 
ae-T – соответствует стабильным ресурсам;  
be-2T – соответствует динамическим ресурсам. 
Со временем оказалось, что данный подход может быть полезным в более 

широком контексте проблем информационных технологий. 
Старение информации Си, которая циркулирует в обществе в первом 

приближении можно аппроксимировать выражением вида: 
Си(t) = С0ехр(-2.3t/ tжц),      (4) 

где Со – ценность информации в момент ее возникновения (создания); 
t – время от момента возникновения информации до момента ее 

использования; 
tжц – продолжительность жизненного цикла информации (от момента 

возникновения до момента устаревания). 
В соответствии с этим выражением за время жизненного цикла ценность 

информации уменьшается до 0.1 первоначальной величины. 
А.Н. Ефимов определяет старение информации как потерю достоверности 

результатов измерения с течением времени [7]. Если при этом она используется 
для управления в режиме реального времени, то за время задержек происходит 
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старение информации, что отрицательно сказывается на эффективности 
управления.  

Таким образом, ценность и старение информации рассматриваются как 
самостоятельные понятия, между которыми существует взаимосвязь. 
Использование такого подхода не устанавливает однозначной зависимости 
между показателями ценности и старения информации, однако полностью 
соответствует законам информации [8]. 

Взаимосвязь ценности и старения информации, согласно изложенной в 
работах [4,5] методике, должна устанавливать требования на рациональную 
организацию обработки и использование информации. Выделяются три 
последовательных события: момент регистрации информации tr, момент 
максимума ценности информационного сообщения tk и граничный момент 
использования сообщения Тпорогi. Момент времени tk отвечает как 
максимальным значениям ценности информации, так и максимальным затратам 
на ее получение.  Затраты на получение такого качества информации не всегда 
приводят к равнозначному эффекту от использования информации. 
Рациональное использование информации целесообразно на интервале времени 
от точки tk  до точки Тпорогi.  

Согласно мнению автора методики [4,5], условия рациональной обработки 
информации с учетом ценности и старения формулируются следующим 
образом: 

t tk обp и . min ;      (5) 
t Tобp и поpог t r. . ,       (6) 

где t обp и.   - момент окончания обработки и использования сообщения. 
Условия (5) и (6) отражают взаимосвязь ценности и старения информации 

в процессе обработки и дальнейшего использования. 
Главное отличие предложенных в работах [4,5] методов определения 

ценности и старения информации состоит в применимости для широкого класса 
объектов. Также к достоинствам можно отнести способность методов 
устанавливать связь между характеристиками ценности и старения 
информации. Свойство информации с течением времени изменять значения 
характеристик ценности и старения указывает на целесообразность 
использования этих характеристик в качестве составляющих критерия 
обработки информации. 

Вычислительные системы обработки информации оперируют с 
информационными потоками различной интенсивности и приходиться решать 
вопрос очередности обработки сообщений, содержащихся в них. В этом случае 
применяется дисциплина обслуживания информационных потоков. При 
наиболее эффективном использовании характеристик ценности и старения 
информации становится возможным применение таких дисциплин, которые бы 
в условиях минимально затрачиваемых ресурсов системы не допускали потерь 
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сообщений при обработке и сводили к минимуму количество сообщений, 
устаревающих до выдачи пользователю. 

В настоящее время к деятельности валютной биржи Forex (Foreign 
Exchange Market) привлечено внимание значительного количества граждан. 
Валютная торговля на бирже позволяет им совмещать данный вид заработка с 
основным местом работы. На валютной бирже они выступают в роли торговца 
(трейдера). Одной из важных функций программного комплекса торговца 
является получение и отображение информационных сообщений в режиме 
реального времени. Существует множество методов обработки и анализа 
информационных потоков. Современные трейдеры активно используют 
технический и фундаментальный анализы [9]. Технический анализ определяет 
цену товара, курс акций или валюты исходя из спроса и предложения на них. 
Фундаментальный (факторный) анализ - рассматривает макро и 
микроэкономические показатели. Сложность обработки множества 
поступающих сообщений сужает круг трейдеров, которые используют 
фундаментальный анализ. Трейдер в режиме реального времени отслеживает 
колебания выбранных рядов данных. В дополнение к техническому анализу 
опытный трейдер анализирует события и так называемые «показатели» 
фундаментального анализа [10]. Трейдеры отслеживают макроэкономические 
новости. Для этого ведется наблюдение за индикаторами, позволяющими 
определить общую тенденцию изменения цены валют. Торговец валютного 
рынка Forex для работы использует «новостной календарь», в котором в 
реальном режиме времени отражаются наступившие события. Таким образом, 
отдельному трейдеру необходимо постоянно самостоятельно актуализировать 
значения регулярных событий, ранжировать случайные, отслеживать 
длительности влияния событий. Постоянно меняющаяся ситуация вынуждает 
организовывать сбор и обработку множества событий с учетом ценности и 
старения информации.  

Для фундаментального анализа торговли на валютной бирже Forex  
предлагается использование дисциплины обслуживания информационных 
потоков Д1 [4,5]. 
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Національна металургійна академія України 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АРМ БУХГАЛТЕРА 
 

Складність управління діяльністю апарата облікового процесу в умовах 
автоматизації зумовлюється тісними інформаційними зв’язками облікових 
задач із задачами інших підрозділів, і полягає в потребі чіткого розподілу 
функцій облікового персоналу та забезпечення взаємодії з персоналом 
управлінських і виробничих підрозділів, в організації раціональної технології 
облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера (АРМБ). 

Утворення бази облікових даних на сформованій у системі інформації дає 
можливість виконувати, крім облікових, контрольні, аналітичні та аудиторські 
функції, а бухгалтерський персонал несе повну відповідальність за сформовану 
інформацію, контролює достовірність і правильність її використання іншими 
користувачами. 

Обліковий процес за умов функціонування АРМ бухгалтера можна подати у 
вигляді певної організації робочих місць, що відбиває їх взаємодію при здійсненні 
облікових функцій. Ця організація передбачає, перш за все, робочі місця 
бухгалтера, а також працівників, більш чи менш пов’язаних з організацією 
бухгалтерського обліку. До них слід віднести робочі місця з документування, 
реєстрації, оформлення документів тощо. 

В умовах автоматизованої обробки даних інформаційні функції 
бухгалтерського обліку забезпечують облікові працівники завдяки виконанню 
таких робіт [1]:  

- збирання, реєстрація та передача даних первинного обліку здійснених 



 
 

93 

господарських операцій; 
- участь у збиранні, реєстрації та передачи даних первинного обліку 

господарських операцій, що здійснюються та оформляються окремими 
структурними одиницями підприємства; 

- аналіз та коригування первинної інформації; 
- формування електронної нормативно-довідкової інформації та її 

коригування; 
- автоматизований контроль введеної інформації; 
- формування інформації в регламентному режимі та режимі запиту; 
- контроль та аудит результатної інформації на предмет її повноти та 

достовірності; 
- пошук помилок і неточностей в обліковій інформації, їх усунення; 
- аудит правильності складання періодичної та річної звітності; 
- використання наявної інформаційної бази обліку для надання 

працівникам підприємства довідок та пояснень за розрахунками 
господарських операцій; 

- архівування облікової інформації. 
Для виконання зазначених робіт слід враховувати технічні, економічні 

та організаційні характеристики підприємства щодо умов збирання первинної 
інформації; системи обліку; обсяг первинної інформації; територіальне 
розташування місць збирання й обробки первинної облікової інформації. Крім 
того, треба брати до уваги такі параметри АРМ бухгалтера, як технічне 
забезпечення, техніко-експлуатаційні характеристики АРМ, технологічні 
операції, що реалізуються аналогічними АРМ інших підсистем інформаційної 
системи підприємства. 

Для визначення послідовності технологічних операцій керуються такими 
принципами [2]:  

- операція збирання первинної інформації має бути першою в 
технологічному процесі; 

- відображену первинну інформацію слід зареєструвати на носії; 
- кожному первинному носію відповідає певний шлях реєстрації 

первинної інформації; 
- первинний носій має бути переданий до АРМ бухгалтера або 

персонального комп’ютера більшої потужності; 
- потрібно контролювати правильність виконання всіх технологічних 

операцій;  
- технологічні операції, виконувані за допомогою АРМ бухгалтера, 

доцільно контролювати до початку наступної операції технологічного 
процесу; 

- контролюючи готовність початкової інформації, потрібно враховувати 
виконання двох умов: 1) надходження до АРМБ початкової 
інформації; 2) завершення підготовки всієї інформації, що надходить; 

- необхідно забезпечити отримання інформації, яка дає змогу 
здійснювати управлінський контроль; 



 
 

94 

- технологічний процес має бути лінійним, тобто слід уникати 
повторного надходження інформації на одне АРМ. 

Для організації  облікового процесу роботи об’єднуються в групи, які 
виконуються фахівцями однакової кваліфікації, визначаються відповідальні за 
обмін інформацією між структурними підрозділами, підготовку вхідної 
інформації до обробки, систематизацію, узагальнення й аналіз облікової 
інформації, ведення нормативно-довідкової інформації, підготовку облікової, 
контрольної та аналітичної інформації до використання, розвиток програмного 
та організаційного забезпечення інформаційної системи, координацію та 
підтримку інформації в актуальному режимі. 

За умов функціонування АРМ бухгалтера важливим елементом 
організації технології облікового процесу є визначення місць, де мають 
виконуватися завдання обліку. При цьому використовують інформаційну схему 
взаємозв’язків завдань з кожної дільниці обліку. Продумана, обґрунтована, 
раціональна технологія обробки інформації з обліку має гарантувати своєчасне, 
повне інформаційне забезпечення для прийняття управлінських рішень та 
вжиття заходів щодо вдосконалення виробництва й управління [3]. 

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) повинні 
забезпечувати виконання всіх функцій і вимог бухгалтерського обліку [4]. 
Аналіз організації КСБО дозволяє виділити такі основні типи: 

Міні-бухгалтерія призначена головним чином для здійснення 
бухгалтерського обліку в малих підприємствах. До цього класу програмних 
засобів відносять такі, які впроваджуються на малих підприємствах - «1С: 
Бухгалтерія», «Інфо-Бухгалтер», «Фінанси без проблем», «Инотек бухгалтер» 
та деякі інші. 

Інтегровані системи бухгалтерського обліку призначені здебільшого для 
невеликих підприємств. До таких програмних засобів відносять інформаційні 
системи «Галактика», «Парус», БЕСТ, «Турбо - Бухгалтер» тощо. 

Програмні інструментальні системи дають змогу користувачеві 
самостійно конструювати систему обробки облікових даних, описувати 
необхідні розрахункові алгоритми спеціалізованою формальною мовою. 
Використовуючи ці програмні засоби, необхідно уміти розробляти невеликі 
програми вбудованою в таку систему мовою опису розрахунків, наприклад, 
ефективним механізмом є електронні таблиці Excel з вбудованою мовою VBA. 

 Комплекси бухгалтерських АРМ. До цих комплексів бухгалтерських 
АРМ входять окремі АРМБ, а іноді - інформаційні підсистеми. Проте більшість 
комплексів не взаємозв’язані й вирішуються локально. До таких інформаційних 
систем відносять «ФинЭко», «1С: Бухгалтерія», Fin Expert тощо. 

Створені на замовлення системи - це комплекс програмних засобів, що 
включають комплекси АРМБ та інструментальні засоби, які створюються 
відповідно до вимог та умов конкретного замовника. 

 Локальні АРМБ використовуються для вирішення окремих завдань 
обліку, вони не взаємозв’язані і виконують окремі функції, які потрібні 
підприємству. 
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 Розподілені системи обробки інформації дають змогу вирішувати складні 
завдання з використанням локальних баз даних і з децентралізованою обробкою 
інформації, а також створювати інформаційні системи, які поєднують у собі 
переваги централізації і децентралізації обробки даних. 

  Таким чином, автоматизація бухгалтерського обліку, безумовно, є 
необхідністю для підприємств, незалежно від масштабів їх діяльності. 
Автоматизована обробка облікових даних докорінно змінює умови та характер 
роботи облікового персоналу, підвищуючи продуктивність і якість його праці, 
зумовлює потребу вдосконалення організаційної структури бухгалтерії та 
інших взаємопов’язаних структурних підрозділів підприємства. Наявність 
модернізованої системи обліку також гратиме важливу роль в залученні 
додаткових інвестицій, що також є важливим елементом економічного 
розвитку. 
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ІДЕЇ ITSM ЯК ЗАПОРУКА ПАРТНЕРСТВА БІЗНЕСУ І ІТ 

 
У наш час інформація стала важливим складовим елементом економіки та 

економічних процесів. Інформаційні технології, стрімко розвиваючись, стають 
невід'ємною частиною практично будь-якого бізнесу. Можна з упевненістю 
сказати, що сучасний бізнес вже не може обходитися без ІТ-ресурсів. Разом з 
тим, ускладнення і вдосконалення ІТ-ресурсів і все більш активне їх 
використання обумовлюють збільшення складності управління ІТ- 
інфраструктурою і, відповідно, витрат на її підтримку.  

У цих умовах сучасний бізнес пред'являє ІТ- підрозділам компаній 
жорсткі вимоги щодо  окупності інвестицій в інформаційні технології, 
зниження вартості володіння та експлуатації ІТ- ресурсів, оперативної адаптації 
ІТ- інфраструктури до всіх змін бізнес-процесів, ефективного планування і 
контролю впровадження нових технічних рішень для підтримки стратегічних 
бізнес-ініціатив компаній [1].  
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Загальновідомо, що впровадження ІТ найчастіше пов'язане зі значними 
інвестиціями, які можуть становити, залежно від галузі бізнесу, від одного до 
декількох десятків відсотків річного доходу компанії. Однак дані багатьох 
досліджень говорять про те, що, не дивлячись на досить значні обсяги 
інвестицій, в багатьох випадках ефективність ІТ залишає бажати кращого, до 
того ж багато проектів у сфері ІТ часто не є вдалими або виходять за рамки 
термінів і бюджетів. 

Основна причина такого стану справ полягає в тому, що ІТ-служби, 
будучи невід'ємною частиною бізнесу, не беруть до уваги самий сенс цього 
бізнесу, тобто ІТ- менеджери, будучи висококласними фахівцями в галузі 
інформаційних технологій, продуктів і рішень, націлені на вирішення суто 
технічних завдань і найчастіше не сприймають потреби бізнесу в якості своїх 
основних і пріоритетних цілей і завдань. 

 З іншого боку недостатня компетенція бізнес-керівників в оцінці ІТ-
ризиків, а звідси і їх недооцінка, нерозуміння причин збільшення витрат на ІТ- 
інфраструктуру породжують нерозуміння між управлінцями бізнесу та ІТ-
керівниками, що зрештою неминуче позначається на успішності та 
конкурентоспроможності компанії в цілому. 

Які ж шляхи виходу із ситуації? Вони представляються насамперед у 
веденні конструктивного діалогу між бізнесом та ІТ, спільній розробці нових 
підходів і рішень, виробленні ІТ-стратегії, яка визначає довгостроковий план 
розвитку інформаційного обслуговування підприємства і, в кінцевому 
підсумку, переході на такий якісний рівень надання ІТ-послуг, який дає 
можливість бізнесу відчути істотну користь від результатів діяльності ІТ-
служби. Таким чином, ІТ та бізнес повинні стати єдиною командою, ступенем 
злагодженості роботи якої і будуть визначатися кінцеві результати діяльності. 
Звідси випливає, що ІТ- відділ, як і будь-який корпоративний підрозділ, 
повинен розглядати себе як критично важливий бізнес-підрозділ, а не як 
підрозділ, який тільки підтримує ведення бізнесу. Відповідно, керівники ІТ-
підрозділів повинні вимірювати успішність роботи ІТ з точки зору бізнесу. 
Іншими словами, ІТ- відділ повинен мислити, надавати інформацію і 
вимірювати успішність своєї роботи в контексті, який зрозумілий всьому 
бізнесу . 

Запорукою успіху в цьому напрямку є впровадження ідей IT Service 
Management  (ITSM) в управління ІТ, що базуються на загальновизнаних 
світових стандартах, бібліотеках і методиках. Фундаментальною 
інформаційною базою ITSM є бібліотека ITIL ( IT Infrastructure Library ), яка 
представляє собою взаємозалежний набір кращих практик та рекомендацій 
щодо формування процесів керування ІТ. 
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Бібліотека ITIL базується на сервісному підході до діяльності ІТ-служби, 
в основі якого лежать такі фундаментальні поняття як сервіс, процес, процесне 
управління, ІТ-інфраструктура і т. д. 

Ключова відмінність сервісного підходу від інших полягає в понятті «ІТ-
сервіс». Необхідно відзначити, що саме чітке розуміння того, що таке сервіс, 
дає основу для визначення цінності ІТ-служби і розробки відповідних 
параметрів якості її діяльності. 

Методологія бібліотеки ITIL v2 сформувала погляд на ІТ-підрозділ як на 
постачальника сервісів для бізнесу. При цьому сервіс визначався, фактично, як 
одна або кілька ІТ-систем, що забезпечують роботу бізнес-процесів. Це і робоче 
місце користувача, і електронна пошта, і друк, і доступ до інформаційної 
системи, і т. ін., а звідси випливає, що від комплексної працездатності всіх ІТ-
компонентів, що складають сервіс, залежить ефективність ІТ-підтримки бізнес-
діяльності користувачів . 

У 2007 році з'явилася третя версія ITIL, яка дала нове визначення сервісу. 
У 2011году вийшла оновлена редакція ITIL v3 з кардинальними змінами в книзі 
Service Strategy. Згідно ITIL 2011: «Сервіс - це спосіб надання цінності 
споживачам, шляхом полегшення досягнення споживачами їх бажаних 
кінцевих результатів ...». Таким чином, остання версія бібліотеки рекомендує 
формулювати мету ІТ в термінах рішення споживачами їх завдань і поліпшення 
результатів їх діяльності.  

«Ділова цінність » сервісу стає основним критерієм його існування, тобто 
кінцевий результат роботи ІТ-підрозділу має визначатися в термінах 
поліпшення діяльності користувачів і компанії в цілому [2].  

Завдяки новим визначенням сервісу та концепції життєвого циклу сервісу 
в ITIL актуалізовані також питання, пов'язані з формуванням вартості ІТ-
сервісів. Тепер, за умови реалізації цілісної концепції формування вартості ІТ-
сервісу, викладеній в бібліотеці, бізнес завжди зможе отримати достовірну 
інформацію про те, які сервіси є в наявності, які ІТ-ресурси входять до їх 
складу, наскільки високий рівень працездатності конкретного сервісу, яка його 
вартість, чи відповідає сервіс поточним цілям і завданням підприємства і т.д.  

Обсяг оброблюваної в рамках управління життєвим циклом сервісів 
інформації вимагає ефективної автоматизованої підтримки цих процесів. На 
даний час виробники програмного забезпечення для створення ITSM-систем 
розвивають свої програмні продукти відповідно до вимог нової версії 
бібліотеки ITIL. Так, наприклад, компанія НР пропонує для реалізації нової 
концепції ITSM програмний продукт HP Service Manager 7.0, який прийшов на 
зміну системі НР Service Desk.  

Комплекс програм HP Service Manager 7.0 забезпечує ведення Каталогу 
сервісів, в якому сервіси представлені в тому вигляді, в якому вони можуть 
бути затребувані замовником. Кожний опис в Каталозі сервісів ясно 
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перераховує угоди, за якими надається сервіс. Як тільки сервіс описаний в 
каталозі, він може бути відкритий для замовлення споживачем через web-
портал - «Сторінка самообслуговування».  

В оперативній роботі ІТ-підрозділу використовуються детальні 
«Екземпляри сервісів». Сервіс як екземпляр - це набір ІТ-систем, кожна з 
компонент яких виступає конфігураційною одиницею. На верхньому рівні 
сервіс також є конфігураційною одиницею, яка визначається взаємозв'язками з 
ІТ-системами та ІТ-компонентами, описаними в базі даних конфігураційних 
одиниць (CMDB). У CMDB здійснюється також логічне збереження 
примірників сервісів. 

Для встановлення зв'язку між замовниками і сервісами використовується 
процедура «Підписка на сервіси». Підписка може мати такі атрибути: SLA , 
історія та опції замовлення сервісу, запити сервісу, які розглядаються в даний 
момент. Якщо споживач, більше не має потреби у даному сервісі, то він може 
запустити процедуру «Анулювання сервісу» шляхом формування відповідного 
запиту. Запитом анулювання в системі запускається створення «Зміни 
підписки», яке дозволяє ІТ-службі виконати необхідні процедури, наприклад. 
повернення користувачем активів, які використовувалися, видалення акаунтів в 
додатках і т. д. 

HP Service Manager 7.0 дозволяє також здійснювати моніторинг сервісів, 
надаючи для цього так звану «Приладову панель» сервісів. Різні вимірювання, 
що виконуються цим модулем програми, дають аналітичний матеріал для 
оптимізації надання сервісів [3]. 

Таким чином, визначення і зміна розуміння того, що таке ІТ-сервіс - це 
стратегічне питання для бізнесу і ІТ. Навіть якщо в компанії немає ніяких 
документів, що використовують поняття ІТ-сервіс, завжди існує певний рівень 
очікувань підрозділів компанії щодо того, які послуги повинна надавати ІТ-
служба і на що повинна бути націлена її діяльність. Саме це і створює 
розуміння тих сервісів, які надає ІТ і на вирішення яких ІТ-службі виділяється 
не тільки інвестиційний бюджет, а й бюджет на персонал та інші поточні 
потреби. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТОРГОВЫХ СИСТЕМ 
 

Торговая система (Trading system) – это система торговли, которая 
построена на алгоритмах, генерирующих сигналы входа в рынок и сигналы 
выхода из рынка. Торговые процессы могут быть полностью или частично 
формализованы и автоматизированы (Automated trading system). 

Эффективность торговой стратегии оценивается рядом показателей: 
Общая прибыль (Gross profit) – сумма всех сделок с положительным 

результатом. 
Общий убыток (Gross loss) – сумма всех сделок с отрицательным 

результатом. 
Чистая прибыль (Total net profit) – разность между общей прибылью и 

общим убытком. 
Фактор прибыльности (Profit factor) – показывает, во сколько раз общая 

прибыль превышает общий убыток. Чем больше это значение, тем лучше: 
ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss 

Математическое ожидание выигрыша (Expected payoff), средняя прибыль 
на сделку – результат деления чистой прибыли на количество всех сделок: 

Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) × (GrossProfit / ProfitTrades) – 
– (LossTrades / TotalTrades) × (GrossLoss / LossTrades) 

Абсолютная просадка (Absolute drawdown), просадка от начального 
баланса – показывает, на сколько в процессе торговли уменьшался баланс 
относительно первоначального значения. Максимально равна начальному 
балансу: 

AbsoluteDrawDown = InitialDeposit – MinimalBalance 
Максимальная просадка (Maximal drawdown) – максимальная разница 

между одним из локальных верхних экстремумов Equity и последующих нижних 
экстремумов. Может превышать абсолютную просадку и дает представление о 
сумме возможного проигрыша даже при торговле с прибыльным результатом: 

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak – next Minimal Peak) 
Количество сделок общее (Total trades), выигрышных (Profit trades), 

проигрышных (Loss trades) – малое количество не может характеризовать 
торговлю, и полученная прибыль может быть случайной. 

Количество коротких (Short positions) и длинных позиций (Long positions); 
Сделка с максимальным выигрышем (Largest profit trade) – самая большая 

прибыль среди прибыльных сделок. Экстремальные значения обычно не 
принимаются во внимание для более объективной оценки. 

Сделка с максимальным проигрышем (Largest loss trade) – самый большой 
убыток среди убыточных сделок. Более важный показатель, чем максимальный 
выигрыш. 
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Средний выигрыш (Average profit trade) – средний размер прибыли 
прибыльных сделок. 

Средний проигрыш (Average loss trade) – средний размер убытка 
убыточных сделок. 

Количество сделок в самой длинной выигрышной последовательности 
(Maximum consecutive wins) и суммарный выигрыш этой последовательности 
(profit in money). 

Количество сделок в самой длинной проигрышной последовательности 
(Maximum consecutive losses) и суммарный проигрыш этой последовательности 
(loss in money). 

Максимальная прибыль в непрерывной выигрышной последовательности 
(Maximal consecutive profit) и количество сделок в этой последовательности 
(count of wins). 

Максимальный убыток в непрерывной последовательности потерь 
(Maximal consecutive loss) и количество сделок в этой последовательности (count 
of losses). 

Среднее геометрическое изменение денежных средств за каждую сделку 
(GHPR) — показывает, во сколько раз в среднем изменялся капитал в результате 
каждой сделки. Относительное изменение денежных средств зачастую является 
более объективной оценкой, чем математическое ожидание. Отрицательное 
значение говорит о том, что в среднем на каждой сделке происходит уменьшение 
капитала. 

Среднее арифметическое изменение денежных средств за каждую сделку 
(AHPR). Среднее арифметическое дает несколько завышенную оценку 
прибыльности торговой системы по сравнению со средним геометрическим. 
Если среднее геометрическое подразумевает перемножение результатов каждой 
сделки, то среднее арифметическое производит простое суммирование. 
Отрицательное значение говорит об убыточности торговой системы. 

Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio), связывает доходность и риск — 
показывает на сколько сильно среднее геометрическое изменение баланса 
превышает стандартное отклонение от колебаний денежных средств. Например, 
значение Sharp=0.6 говорит о том, что на каждые 6 долларов дохода в среднем 
приходится риск потерять 10 долларов. Чем больше это значение, тем менее 
рискованная торговля. 

Серийный тест (Z-score), вероятность связи между сделками – служит для 
измерения степени связи между сделками, и позволяет оценить имеет ли 
торговая история больше (или меньше) периодов последовательных выигрышей 
или проигрышей, чем случайное распределение. Наличие зависимости позволяет 
применить методы управления капиталом и/или изменить алгоритм торговой 
системы для максимизации прибыли и/или устранения зависимости. Z-счет 
показывает отклонения от нормального распределения в сигмах. Значение 
больше 3 говорит о том, что за выигрышем последует проигрыш с вероятностью 
3 сигма (99.67 %). Значение меньше –3 говорит о том, что за выигрышем 
последует выигрыш, и тоже с вероятностью 3 сигма (99.67 %). 



 
 

101 

Коэффициент корреляции линейной регрессии (LR correlation). График 
баланса является ломаной линией, которую для наглядности можно 
аппроксимировать прямой линией. Полученная по методу наименьших 
квадратов прямая называется линейной регрессией и позволяет оценить 
отклонения точек графика баланса от линейной регрессии. Корреляция между 
графиком баланса и линейной регрессией позволяет оценить степень 
изменчивости капитала. Чем меньше резких подъемов и падений на кривой 
баланса, тем ближе к единице значение этого показателя. Чем оно ближе к нулю, 
тем более случайный характер имеет торговля. 

Стандартная ошибка отклонения баланса от линейной регрессии  
(LR Standard error) – оценка отклонения графика баланса от линейной регрессии. 
Имеет смысл сравнивать только системы с одинаковыми начальными условиями 
(значения начального капитала равны). Чем больше это значение, тем сильнее 
отклоняется баланс от прямой линии. 

Каждая сделка в период между открытием и закрытием достигала 
максимальной прибыли и максимального убытка. Каждой закрытой сделке 
соответствует результат этой сделки и два показателя – MFE и MAE. 

График распределения MFE–Profits (MFE, Maximum Favorable Excursion). 
Каждая сделка наносится на плоскость, где MFE – ось X, а результат сделки – 
ось Y. Графический анализ позволяет наглядно оценить для каждой сделки не 
только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и 
максимально возможную прибыль за время жизни сделки. Это позволяет 
оценить, насколько хорошо защищается бумажная (нереализованная) прибыль. 
Чем ближе результат сделки к значению MFE, тем максимально полно было 
использовано движение цены в благоприятном направлении. Для более 
объективной оценки строится линейная регрессия, являющаяся аппроксимацией 
по методу наименьших квадратов. В идеале прямая должна идти под углом 45º. 

График распределения MAE–Profits (MAE, Maximum Adverse Excursion). 
Каждая сделка наносится на плоскость, где MAE – ось X, а результат сделки – 
ось Y. Графический анализ позволяет наглядно оценить для каждой сделки не 
только значение полученной прибыли с учетом свопов по оси Y, но и 
максимально возможную просадку за время жизни сделки. Это позволяет 
оценить сделки на предмет пересиживания просадок. Чем ближе результат 
сделки к значению MAE, тем максимально полно было произведена защита от 
движения цены в неблагоприятном направлении. Для более объективной оценки 
строится линейная регрессия, являющаяся аппроксимацией по методу 
наименьших квадратов. В идеале прямая должна идти под углом 45º. Чем 
меньше сделок с большим отрицательным значением X (MAE), тем лучше. 
Позволяет также принять решение на основе графического анализа о 
максимальном терпимом убытке, после которого вероятность получения 
прибыли очень мала (если анализ проводится по одному инструменту и в 
пунктах). 

Связь между результатами сделок и MFE. Показатель Correlation (Profits, 
MFE) позволяет оценить связь между полученными прибылями/убытками и 
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MFE. Чем ближе к 1 это значение, тем лучше сделки укладываются на прямую 
аппроксимации. Чем ближе к нулю — тем менее значима связь. MFE более всего 
характеризует способность реализовывать потенциальную прибыль. 

Связь между результатами сделок и MAE. Показатель Correlation (Profits, 
MAE) позволяет оценить связь между полученными прибылями/убытками и 
MAE. Чем ближе к 1 это значение, тем лучше сделки укладываются на прямую 
аппроксимации. Чем ближе к нулю – тем менее значима связь. MAE 
характеризует полученную просадку в течение жизни сделки и лучше всего 
характеризует использование защитного Stop Loss.  

Связь между MAE и MFE, Correlation (MFE, MAE) – показывает 
корреляцию между двумя рядами характеристик. Идеальное значение 1 – берётся 
максимальная прибыль и сделка максимально защищена на всем протяжении ее 
жизни. Значение близкое к нулю – связи практически нет. 

 
Литература 

1. Автоматический трейдинг и тестирование торговых стратегий. 
Электронный ресурс компании MetaQuotes Software Corp. – http://www.mql5.com/ . 
2. Механические торговые системы. Электронный ресурс компании 
MetaQuotes Software Corp. – http://www.mql4.com/ . 
3. Automated Trading Championship 2012. Электронный ресурс компании 
MetaQuotes Software Corp. – http://championship.mql5.com/2012 . 
4. Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта. – [Электронный 
ресурс] MetaQuotes Software Corp., 21 декабря 2005. —  
http://articles.mql4.com/ru/81. 
 
 

Лозовська Л. І., к.ф.-м.н., доцент 
Клименкова М. В., Крижньов А. В.,  Савран М. C., 

Сергєєва А. О., Усов О. І. (студенти) 
Національна металургійна академія України 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

 
Глобалізація економічної діяльності та посилення конкурентної боротьби 

вимагають від підприємств збільшення ефективності своєї діяльності. 
Зрозуміло, що інформаційні технології (ІТ) відіграють вирішальну роль у 
формуванні майбутнього компанії, завдяки своєму внеску в діяльність компанії 
та її розвиток, використовуючи можливості нових технологій. У сучасних 
умовах ІТ з чистого інструменту науки перетворилися на галузь економіки, що 
охоплює всі інші галузі економіки, освіти та соціальної сфери. Це обумовлено 
тим, що ІТ: дозволяють активізувати та ефективно використовувати інфор-
маційні ресурси суспільства; дозволяють оптимізувати і в багатьох випадках 
автоматизувати інформаційні процеси; інформаційні процеси являються 



 
 

103 

важливими елементами інших більш складних виробничих або соціальних 
процесів; грають важливу роль у забезпеченні інформаційної взаємодії між 
людьми, а також у системах підготовки і поширення масової інформації; 
займають центральне місце в процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку 
системи освіти і культури; грають ключову роль також і в процесах отримання 
та накопичення нових знань; принципово важливе для сучасного етапу 
розвитку суспільства значення розвитку ІТ полягає в тому, що їх використання 
може надати суттєву допомогу у вирішенні проблем пов'язаних з необхідністю 
подолання пережитого світовим співтовариством глобальної кризи цивілізації. 

Сучасна IT не може існувати окремо від базової інформаційної технології, 
під якою розуміють апаратні засоби, призначені для організації процесу 
переробки даних, а також апаратні засоби, призначені для організації зв'язку і 
передачі даних. З появою комп'ютерів у фахівців, зайнятих у 
найрізноманітніших предметних областях, з'явилася можливість 
використовувати IT. У зв'язку з цим виникла необхідність у визначенні поняття 
традиційної (що властива тій чи іншій предметній області) технології 
перетворення вихідної інформації в необхідну результативну. Таким чином, 
з'явилося поняття предметної технології. [5]. 

Під предметною технологією розуміється послідовність технологічних 
етапів з перетворення первинної інформації в результативну у певній 
предметній області, незалежно від використання засобів обчислювальної 
техніки та інформаційної технології. ІТ можуть істотно відрізнятися в різних 
предметних областях та комп'ютерних середовищах. Виділяють такі поняття як 
забезпечуючі та функціональні технології. 

Забезпечучі інформаційні технології – це технології обробки інформації, 
що виристовються як інструментарій у різних предметних областях для 
вирішення різних задач. Вони можуть базуватися на зовсім різних платформах. 
Це пов'язано з наявністю різних обчислювальних і технологічних середовищ. 
Тому при їх об'єднанні на основі предметної технології виникає проблема 
системної інтеграції, яка полягає в необхідності приведення різних ІТ до 
єдиного стандартного інтерфейсу. 

Функціональна інформаційна технологія це така модифікація 
забезпечучих інформаційних технологій, при якій реалізується будь-яка з 
предметних технологій. Таким чином, функціональна інформаційна технологія 
являється програмним продуктом, призначеним для автоматизації розвязання 
задач у певній предметній області і заданому технічному середовищі. 

Залежно від виду оброблюваної інформації, ІТ можуть бути орієнтовані 
на: обробку даних; обробку текстової інформації; обробку графіки; обробку 
анімації, відеозображення, звуку; обробку знань. Сучасні ІТ можуть 
утворювати інтегровані системи, що включають обробку різних видів 
інформації. Технологія обробки інформації на комп'ютері може полягати в 
заздалегідь визначеній послідовності операцій і не вимагати втручання 
користувача в процес обробки (пакетний режим обробки).  

У випадку, коли необхідна безпосередня взаємодія користувача з 
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комп'ютером, під час якої на кожну свою дію користувач отримує негайну 
реакцію комп'ютера, використовується діалоговий режим обробки інформації. 
Діалоговий режим є не альтернативою пакетному, а його розвитком. Якщо 
застосування пакетного режиму дозволяє зменшити втручання користувача в 
процес розвязання поставленої задачі, то діалоговий режим передбачає 
відсутність жорстко закріпленої послідовності операцій обробки даних. 

Метою ІТ, яка використовується в економіці та управлінні бізнесом, є 
задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітників фірми, що 
мають справу з прийняттям рішень. Ця технологія орієнтована на роботу в 
середовищі інформаційної системи управління. Корпопативні інформаційні 
системи управління ідеально підходять для задоволення подібних 
інформаційних потреб працівників різноманітних функціональних підсистем 
або рівнів керування фірмою. Інформація, що формується такими системами, 
містить відомості про минуле, теперішнє і ймовірне майбутнє фірми. Але 
жодна КІС не може повноцінно автоматизувати абсолютно всі види робіт 
компанії. Тому на практиці, часто нові функції і види діяльності реалізуються у 
вигляді окремих спеціалізованих програмних продуктів. Ці спеціалізовані 
системи можуть інтегруватися з КІС допомогою програмних шлюзів і 
інтерфейсів в єдину систему.  

Розглянемо деякі спеціалізовані інформаційні системи: 
Системи автоматизації офісних робіт. Серед них згадаємо системи, 

что дозволяють виконувати на робочих місцях основні види офісних робіт. Це 
системи Microsoft Office, Open Office, Star Office компанії Sun Microsystems, 
IBM Lotus Symphony, Corel WordPerfect Office X3 та інші. 

Пакет Microsoft Office дозволяє виконання всіх видів офісних робіт, 
включаючи організацію спільної роботи та документообігу та містить наступні 
клієнтскі програми для офісної роботи: 

 Microsoft Office Word – підготовка текстових документів; 
 Microsoft Office Excel – таблична обробка даних, включаючи 

математичні розрахунки і роботу зі зведеними даними з баз даних; 
 Microsoft Office PowerPoint – підготовка електронних презентацій; 
 Microsoft Office Access – розробка додатків з базами даних; 
 Microsoft Office Outlook – поштовий клієнт; 
 Microsoft Office OneNote – записна книжка, яка допомагає зберігати та 

упорядковувати інформацію будь-якого типу; 
 Microsoft Office InfoPath – клієнтська програма розробки форм і 

налаштування інтерфейсу для ефективного збору, спільного і повторного 
використання та обробки даних; 

 Microsoft Office Groove – клієнтська програма спільної роботи в 
єдиному груповому середовищі, в т.ч. в автономному режимі; 

 Microsoft Office Publisher – программа подготовки матеріалів та 
публікації наочними засобами; 

 Microsoft Office Visio – программа візуального документування та 
представлення складної інформації, систем, процесів; 
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 Microsoft Office Project – клієнтська програма календарного планування 
та управління проектами; 

 Microsoft Office SharePoint Designer – программа розробки web-сторінок 
інтрамережі з підтримкою процесів документообігу в корпоратівній 
інтрамережі; 

 Microsoft Office Communicator – программа обміну міттєвими 
повідомленнями, а також проведення голосової та відеобесіди; 

 додатки для сканування і обробка зображень Document Scanning, 
Document Imaging, Picture Manager. 

Для підтримки корпоративної інфраструктури пакети Microsoft Office 
включають також серверні продукти: 

 Project Server – для управління декількома корпоративними проектами; 
 Forms Server – для поширення в корпоративній мережі і в Інтернеті 

форм, розроблених за допомогою InfoPath; 
 Groove Server – для управління обліковими записами, синхронізації і 

управління робочими просторами клієнтів Groove; 
 SharePoint Server – для спільної роботи над документами та взаємодії, 

інтеграції настільних додатків і браузерів. 
Отримав поширення безкоштовний офісний пакет OpenOffice (розробка 

Sun Microsystems, www.openoffice.org ). Він підтримує формати файлів 
Microsoft Office та включає пять основних офісних програм: 

 Writer – текстовий візуальний редактор, аналог Word; 
 Calc – електронна таблиця, аналог Excel; 
 Impress – підготовка презентацій, аналог PowerPoint; 
 Draw – векторний графічний редактор з функціями CorelDraw; 
 Base – пакет для роботи із зовнішніми базами даних і з власною базою 

HSQL, аналог Access; 
 Math – редактор математичних формул. 
До переваг використання OpenOffice відносяться [6]: повнофункціональ-

ність і відсутність ліцензійної плати; сумісність з основними форматами MS 
Office; можливість експорту в PDF, Flash та інші формати; межплатформенність 
(працює в системах Windows, Linux, Mac OC X, Sun Solaris). 

В даний час досить широко поширені онлайн-сервіси, що надають 
широкий спектр офісних інструментів, служб для колективної роботи та інших 
web-додатків. Найбільш вражаючі продукти – безкоштовні Microsoft Office 
Web, Google Docs, Google Sites, Google Blogger, Google YouTube, Google Mail, 
Acrobat.com, браузер Opera Unite, платні Google Apps, WebEx Cisco та ін. 
Спробувати роботу зі всіма сервісами Google та оцінити її зручність, можна 
завівши собі поштову скриньку на Google Gmail ( www.google.ru ). Отримані 
логін і пароль будуть Вашим акаунтом на всі сервіси Google. 

Системи електронного документообігу ( СЕД). Основне призначення 
систем документообігу полягає в організації руху документів, діловодства, 
забезпечення виконавської дисципліни та управління, а саме: реєстрація, 
зберігання електронного архіву документів; оперативний доступ до документів 
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і підготовка звітів; планування і контроль виконання завдань і документів; 
маршрутизація, обробка, узгодження документів та прийняття рішень. 

Сучасні СЕД дозволяють відстежити рух документів на будь-якому етапі, 
повністю виключити простої в узгодженні та русі документів, виявити 
надлишкові функції і роботи. Кожна СЕД будується на наступних принципах:  

 електронний архів, коли документообіг орієнтований на ефективне 
збереження і пошук інформації; 

 засоби workflow – потоку робіт. Рухаючись за маршрутом, документи 
можуть змінюватися на місцях, тим самим можна організувати узгоджене 
виконання робіт по етапах; 

 засоби управління, адміністрування та рольового принципу обробки 
інформації; 

 співробітники в рамках своїх повноважень колективно створюють 
документи, призначають маршрути, готують і приймають рішення, 
виконують або контролюють їх виконання; 

 засоби collaboration – спільної роботи. Тут немає заданого потоку робіт, 
немає ієрархії організації та етапів робіт, а є сервіси для публікації, 
обговорення, пошуку документів, організації віртуальних зустрічей. 

У СЕД можуть включатися елементи корпоративних систем, такі як 
планування основної діяльності компанії, облік фінансово-господарської 
діяльності, формування документів бухгалтерської й фінансової звітності, 
обслуговування різних інформаційних потоків і т.д. СЕД можуть інтегруватися 
з системами управління проектами, управління клієнтами. Серед найбільш 
відомих слід назвати такі СЕД як DocsVision, Directum, LanDocs, PayDocs, 
Optima workflow та ін. З досить докладним оглядом СЕД можна ознайомитися 
на порталі www.edms.su, а також на сайтах www.docsvision.com, 
www.documentum.ru, www.paydox.ru. Набувають поширення системи 
документообігу, вбудовані у внутрішні корпоративні портали (наприклад, 
Microsoft SharePoint ).  

Системи бізнес-моделювання та CASE-системи. До цих систем, в 
першу чергу, відносять продукти сімейства ARIS компанії IDS Scheer AG. 
Інший різновид систем моделювання – CASE-системи. Вони призначені для 
проектування автоматичних та автоматизованих систем управління «з нуля» 
через побудову моделі та її трансформації в програмний код. Так будуються 
програмні системи управління складними технічними, економічними об'єктами, 
об'єктами іншої природи. Найбільш поширена CASE-система це Rational Rose 
компанії Rational Software Corporation. 

До змішаних систем відноситься пакет AllFusion Modeling Suite компанії 
Computer Associates, який складається з двох основних програм: 

 BPwin – для побудови функціональної моделі технічного об'єкта або 
підприємства, аналізу та реорганізації бізнес-процесів; 

 ERwin – для проектування моделі бази даних ІС допомогою двобічної 
зв'язку з функціональною моделлю BPwin і далі генерація коду програми на 
одній з мов програмування. 
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Зазначені системи використовують графічну форму опису моделей 
бізнес-процесів з дотриманням єдиної методології. Стандартизована методоло-
гія закріплює основні рівні моделювання, типи моделей, нотації, типи зв'язків і 
т.д. Це дозволяє однозначно «читати» моделі різних спеціалістів, використо-
вувати механізми перетворення моделей, інтерфейси між моделями та ін. 

Поширеним інструментом опису бізнес-процесів є Microsoft Visio. Його 
інстумантів в багатьох випадках буває досить для первинного опису і 
виявлення проблем. У деяких випадках використовують Microsoft Word, Excel і 
навіть PowerPoint. 

Системи аналізу даних OLAP. Корпоративні бази та сховища даних 
(Data Warehouse ) зазвичай містять накопичені дані за кілька років. Їх цінність 
для підприємства висока. Системи OLAP (OnLine Analytical Processing) 
дозволяють організувати ці дані у вигляді багатовимірних кубів даних, 
забезпечити швидку обробку складних запитів до кубів даних і представити 
дані для аналізу в різних зрізах. Добре відомі OLAP-системи Microsoft Analysis 
Services, Oracle OLAP, SAP BW, Brio та інші. Поширеним клієнтом OLAP є 
електронна таблиця Microsoft Excel, яка за допомогою зведених таблиць 
дозволяє вибирати і будувати наочні багатовимірні зрізи даних.  

Досить поширеною є і система аналізу даних QlikView [7]. Вона дозволяє 
вибирати і об'єднувати дані одночасно з різних джерел, має потужні 
зображувальними засобами, і відноситься до систем Business Intelligence (BI).  

Системи вилучення та інтелектуального аналізу даних. Здобута з 
накопичених в базах даних інформація може використовуватися для аналізу 
ризиків, стратегічного планування та прогнозування. На відміну від «чистих» 
OLAP-систем, що дозволяють вибрати дані для аналізу в різних зрізах, системи 
Data Mining беруть на себе також пошук і виявлення тенденцій, взаємозв'язків, 
закономірностей, кореляцій, аж до формулювання незвичайних гіпотез і 
нетривіальних знань для прийняття рішень, використовуючи математичні та 
статистичні алгоритмив. Тому вони відносяться до класу систем 
інтелектуального аналізу даних BI. Основні виробники: Oracle, Hyperion, SAS, 
Microsoft, PeopleSoft, IBM.  

В основі більшості інструментів Data Mining лежать технології 
машинного навчання і візуального представлення інформації. Машинне 
навчання, подібно експертним системам, припускає використання складних 
методів і алгоритмів: дерев рішень, асоціативних правил, нейронних мереж, 
генетичних алгоритмів та кластерного аналізу [8].  

Експертна система (ЕС ) – система штучного інтелекту, що включає 
знання про певну слабо структуровану предметну область, що важко 
формалізується, і здатна пропонувати і пояснювати користувачеві розумні 
рішення. ЕС складається з бази знань, механізму логічного висновку і 
підсистеми пояснень. Вважається, що кваліфікація користувача ЕС може бути 
недостатньо високою, і тому він потребує допомоги та підтримки своєї 
діяльності з боку експертної системи. 

Існує також клас систем підтримки прийняття рішень (СППР) – DSS-
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системи (Decision Support Systems). Сучасні СППР максимально пристосовані 
для вирішення завдань повсякденної управлінської діяльності, що 
характеризуються неструктурованістю, слабкою структурованістю, 
багатокритеріальністю. Прикладом успішної DSS-системи може служити 
Autonomy (www.autonomy.com, www.poisk-it.ru), що базується на технології 
обробки неструктурованих даних IDOL. Обсяг «неструктурованих» даних, 
таких як документи, електронні листи, телефонні розмови, фотографії, 
збільшився – більше 80 % даних середньостатистичної компанії зараз є 
неструктурованими. Фірми, що мають можливість витягати «сенс» з цієї маси 
оцифрованої інформації, отримують велику конкурентну перевагу. 

Системи математичного та імітаційного моделювання економічних 
систем. Використовуються для оцінки ситуації та прогнозування при виборі 
цілей, для генерування множини можливих варіантів рішень і вибору з них 
найкращого, імітації функціонування та прийняття рішень з різних аспектів 
управління. Для досліджуваної економічної системи будується досить складна 
математична модель. Прикладами моделей можуть бути модель діяльності 
підприємства в цілому, модель логістики і управління запасами, модель 
забезпечення якості продукції, модель контролю і управління технологічними 
процесами, модель масового обслуговування та ін. 

При прийнятті рішень може застосовуватися великий арсенал методів 
прикладної математики: методи оптимізації; ймовірнісно-статистичні методи 
для прогнозування і експертних оцінок; експертні методи; імітаційне 
моделювання; теорія ігор та аналізу конфліктних ситуацій; статистика об'єктів 
нечислової природи і т.д. 

Завдання математичного моделювання спочатку вирішувалися 
написанням складних розрахункових програм на мовах програмування. Їм на 
зміну прийшли системи математичного моделювання MatLAB з додатком 
SimuLink, Mathematica, Maple, MathCAD та ін. [9]. 

MatLAB – найбільш потужний пакет програм з вбудованим мовою 
програмування MatLAB і засобами візуалізації результатів, що дозволяє 
вирішувати різноманітні завдання математичної фізики, цифрової обробки 
сигналів та зображень, моделювання нелінійних динамічних систем, 
статистики, нейронних мереж і т.д. MatLAB доповнюється інструментом 
інтерактивного моделювання, імітації та аналізу динамічних систем SimuLink. 

GPSS World (General Purpose Simulation System) – комплексне середовище 
дискретного і безперервного імітаційного моделювання з високим рівнем 
інтерактивності і візуального представлення інформації. Для блочного, 
функціонального, подієвого імітаційного моделювання об'єктів різної природи 
існують системи VisSim, 20-SIM, Dyloma, Model Vision Studium та ін. 

Системи статистичного аналізу даних. Статистичний аналіз 
застосовується для аналізу механізму функціонування компаній, вирішення 
завдань прогнозування і, в результаті, для підтримки прийняття стратегічних 
рішень. Вихідні статистичні дані отримують шляхом вибіркових обстежень, 
опитувань, вибіркою з баз даних компанії. Найбільш відомі інструменти 
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статистичного аналізу наступні: Statgraphics, Systat, SPSS, SAS, Minitab, пакет 
STATISTICA компанії StatSoft. Для статистичного аналізу даних можуть 
використовуватися і засоби Microsoft Excel [9, 10, 11]. 

Cистеми календарного планування та управління проектами. Сучасну 
компанію, що паралельно виконує кілька проектів, важко уявити без 
інтегрованої системи управління проектами. Вона забезпечує облік і управління 
всім обсягом робіт за проектами і ресурсами компанії. Адже за проектами 
необхідно документувати і зберігати великий обсяг взаємопов'язаної інформації 
– результати, документи, знання, інструкції, процеси та ін. Це часто займає 
більше 50% робочого часу. І тільки на основі актуальної і доступної інформації 
можливе ефективне стратегічне і оперативне управління багатьма проектами, 
аналіз і пошук можливих шляхів оптимізації робіт, розподіл конкуруючих 
ресурсів, прийняття зважених рішень. Зараз найбільше поширення отримали 
наступні інтегровані системи управління проектами: 

 Spider Project – відносно легкий у навчанні та використанні. Він 
супроводжується консалтинговою компанією Технології управління Спайдер. 
Поставляється в варіантах Professional і Lite ( www.spiderproject.ru) . 

 Primavera Enterprise – призначений для управління проектами з дуже 
великим обсягом даних. Цілісна корпоративна система управління проектами 
будується як опис трьох пов'язаних структур - структури проектів компанії, 
організаційної структури та ієрархічної структури робіт. Вимагає 
адміністративного розгортання. Розробка компанії Primavera Systems, 
супроводжується підприємством ПМСОФТ (www.pmsoft.ru ). 

 Open Plan – розповсюджена у світі професійна система календарного 
планування, спільно з модулями Cobra і WelcomHome яявляється закінченою 
системою управління проектами. Система орієнтована на менеджерів проектів, 
що відповідають за кілька проектів, забезпечує консолідацію та узгодження 
даних по декількох проектах. Особливість системи - відкрита архітектура, що 
забезпечує інтеграцію або обмін даними з системами Primavera, SAP, Baan, 
Microsoft Project та ін. Поставляється в двох варіантах: Professional для 
корпоративного і Desktop для персонального застосування. Розробка компанії 
Welcom Software (www.welcom.com, www.projectmanagement.ru, 
www.sovnet.ru). 

 Microsoft Office Project – поширена програма календарного планування 
та управління проектами. Для ефективних комунікацій і спільної роботи, 
управління документами, запитами та ризиками в рамках реалізації проектів в 
компаніях використовується також продукти Microsoft SharePoint Services і 
Microsoft Office Project Web Access (дозволяє учасникам проектів отримати 
доступ до проектної інформації через web -браузер Internet Explorer). 

 Oracle Project – випускається як самостійний продукт або як модуль 
ERP-системи OEBS . 

Інтернет –портали. До Інтернет-порталів відносять web - сайти, на яких 
для зовнішніх користувачів реалізований деякий функціонал, сервіси, бізнес- 
логіка і інші канали комунікації. Інтернет- портал є «вікном», через яке клієнт 
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отримує доступ до дозволених даних і може виконувати деякі операції. 
Прикладами можуть служити системи розміщення, відстеження та обробки 
замовлень і резервування, інтернет-магазини, системи дистанційного навчання, 
інформаційно-довідкові та пошукові системи, соціальні мережі, офісні онлайн-
сервіси, інші web -додатки. Множину різновидів портальних рішень можна 
класифікувати в такі групи: корпоративні портали, державні портали, 
інформаційно-пошукові портали, змішані портали, портали загального 
призначення та ін: 

 інтранет-портали B2E ( business to employee ) створюють робоче 
середовище в компанії, вирішуючи управлінські та організаційні завдання, 
завдання інформування та координування групової роботи співробітників, 
управління їх робочим часом, надаючи корпоративні та аналітичні сервіси; 

 портал B2B (business to business ) забезпечує компанії можливість 
комунікації і ведення справ з контрагентами – юридичними особами; основні 
функції – забезпечення і підтримка продажів, інформування клієнтів, контроль 
дистрибуції ; 

 портали B2C (business to customer) вирішують завдання для масового 
ринку, дозволяють компаніям налагодити контакт з роздрібними покупцями, 
організувати збут і надання послуг. Наприклад, системи бронювання турів та 
продажу авіаквитків, інтернет-магазини, освітні та банківські послуги і т.д.; 

 державні портали надають державні послуги громадянам, бізнес-
структурам та обмінюються інформацією між собою; 

 інші загальнодоступні портали можуть об'єднувати кілька тем і 
сервісів, орієнтовані на широку аудиторію. 

Онлайн-сервіси офісного призначення та колективної роботи. 
Сьогодні здаються абсолютно звичайними поштові онлайн-сервіси, такі як 
mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, yahoo.com, hotmail.com, gmail.com. Найбільш 
вражаючих успіхів домоглися компанії Google (www.google.com) і Microsoft 
(Office Web з базовою функціональністю Word, Excel, PowerPoint, OneNote ). 

Зазначимо переваги таких онлайн-сервісів: вимагають лише наявності 
браузера та інтернет-підключення, а вся робота виконується у вікні браузера; 
безкоштовність, а також немає необхідності купувати будь-які інші ліцензійні 
програми; відсутність прив'язки до комп'ютера, доступ до даних з будь-якій 
точці планети; вся інформація зберігається і обробляється на web - серверах 
Google, звідти ж вона може розсилатися; достатньо можливостей невеликого 
нетбука або комунікатора для виходу в Інтернет. Компанія Adobe пропонує 
схожі з Google англомовні сервіси під брендом Acrobat за адресою 
www.acrobat.com. 

Цікавим сервісом протилежного роду є можливості, надані браузером 
Opera Unite. На відміну від Google, де вся інформація зберігається на web - 
серверах, Opera Unite дозволяє зробити з Вашого «клієнтського» комп'ютера 
web-сервер, і безпосередньо, без онлайн-сервісів, ділитися своєю інформацією з 
друзями та знайомими, надаючи їм доступ до ресурсів свого комп'ютера. 
Перебуваючи поза домом, можна організувати доступ до свого комп'ютера 
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самому собі. При цьому зовнішні користувачі Вашого «клієнтського» 
комп'ютера можуть використовувати будь-який браузер. Завантажити Opera 
Unite можна з сайту labs.opera.com або unite.opera.com.  

Інформаційні технології управлінського консультування. Починаючи з 
моменту створення організації і протягом всієї її діяльності, відбувається 
безперервний процес її розвитку. Настають етапи, коли вона стикається з 
проблемами підвищення ефективності своєї роботи. Джерелами проблем 
можуть бути бурхливе зростання, різка зміна навколишнього оточення, 
труднощі переходу в нову якість, реорганізація, злиття з іншими організаціями, 
поглинання та інші обставини. 

Консалтинг – консультування з питань управління - це професійна 
допомога з боку зовнішніх та/або внутрішніх фахівців керівникам і 
управлінському персоналу організацій в аналізі та вирішенні проблем їх 
функціонування та розвитку [12]. 

На практиці для забезпечення максимальної ефективності процесів 
розвитку об'єднують зусилля внутрішнього і зовнішніх консультантів. 
Сформована з ключових кваліфікованих співробітників організації робоча 
група, очолювана внутрішнім консультантом, повинна стати ядром майбутніх 
змін, після виконання своїх завдань зовнішніми консультантами. Вона буде 
надалі підтримувати певний рівень організаційного розвитку, при 
періодичному спостереженні з боку зовнішніх консультантів. У розвинених 
країнах світу консультаційна діяльність перетворилася на індустрію з багато 
мільярдними оборотами. Міжнародні консалтингові компанії формують штат 
своїх співробітників з кращих випускників, кращих бізнес-шкіл світу і 
представників вищого менеджменту компаній, що йдуть у відставку. Як 
правило, консалтингова допомога реалізується у вигляді консалтингових 
проектів. Проект включає в себе діагностику організації, планування дій і 
вироблення рішень, впровадження вибраних рішень, завершення проекту і 
моніторинг реалізації впроваджених рекомендацій. Після завершення проекту, 
робота передається робочій групі на чолі з внутрішнім консультантом, а 
організація переходить в режим регулярного управління змінами. 

Консалтинг вирішує широке коло питань управлінської, економічної, 
фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, 
оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження 
та прогнозування ринків і т.д. Розв'язання задач консалтингу передбачає 
використання передових напрацювань, методик і практики управління, 
науково-технічних і організаційно-економічних інновацій при підготовці та 
реалізації рішень проблем клієнта. Тому такий вид діяльності, безумовно, 
вимагає застосування всієї потужності існуючих інформаційних технологій.  

Слід відзначити, що консалтингові проекти в більшості випадків 
вимагають автоматизації процесів управління, тобто впровадження або 
налаштування відповідних інформаційних систем. Суттєва ІТ-складова 
консалтингових проектів вимагає від фахівців з управлінського консультування 
відповідної підготовки в області суміжних інформаційних технологій. 
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Проаналізувавши дані про сучасний стан ІТ та программного 
забезпечення можна говорити про наступні тенденції розвитку: 

 комп’ютерна інформаційна система в майбутньому  це  поділена 
віртуальною мережею, інтегрована з системою Internet система, робота якої 
базується на стандартних інтерфейсах, що поєднують як програмні продукти 
для бізнесу, так і їх окремі компоненти, призначені для автономної роботи 
без підтримання зв’язку з глобальною мережею; 

 системи управління великими компаніями, холдингами і корпораціями 
будуть базуватися на можливостях побудови віртуальних підприємств 
шляхом об’єднання бізнес-систем і компонентів, що функціонують в філіалах 
і окремих підприємствах під керівництвом системи управління логістичними 
ланцюгами; 

 системи управління середніми компаніями будуть базуватися на 
можливості гнучкого управління замовленнями, підтримці повного 
життєвого циклу товарів (послуг), що виробляються, і можливості інтеграції 
в якості компонента в більш віртуальні підприємства. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 
Введение. Принятие управленческих решений представляет собой 

основной инструмент управляющего воздействия, поэтому оценка его качества 
играет важную роль в деятельности всего предприятия в целом. Предлагается 
рассматривать два типа качества управленческих решений: фактическое, 
определяемое непосредственно по результатам его реализации; процессное, 
характеризующее динамические показатели поведения человека в процессе 
периода  принятия решения. И если оценка конечных результатов принятия 
решения предполагает использование традиционно фиксируемых показателей, 
измеренных в количественной шкале, то для измерения качества процесса 
принятия решения необходима разработка специальных методик оценки 
динамических характеристик ЛПР. 

Одним из прогрессивных инструментов оценки результатов принятия 
решения ЛПР являются автоматизированные системы компьютерной 
диагностики, предоставляющие технические и технологические возможности 
измерения и прогнозирования индивидуальных характеристик тестируемого в 
течение определенного временного промежутка, имитирующего реальный 
процесс принятия решения (ППР).  

Автором предлагается рассмотрение одного из приоритетных 
направлений совершенствования системы оценки качества ППР путем 
повышения адекватности и достоверности используемых измерительных 
средств и методов оценки, обеспечивающих получение и интерпретацию 
качественных идентификаторов профессионально-значимых характеристик 
ЛПР на основании анализа структуры распределенных во времени 
индивидуальных показателей процесса прохождения тестового сеанса. 

Результаты исследования. Процесс принятия решения тестового 
задания – информационной модели (ИМ) реальной задачи принятия решения – 
предлагается рассматривать как совокупность следующих когнитивных 
процессов:  
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1. Этап распознавания ИМ: 
 зрительное восприятие поданной на экран монитора ИМ путем 

выделения и опознавание сущности элементарных понятий путем 
сопоставления их с индивидуальными эталонами (результатами обучения и 
профессионального опыта ЛПР), где 

r
jt  – время завершения этапа зрительного 

восприятия длительностью v
jt ; 

 формирование внутренней индивидуальной образно-
концептуальной модели i*ODM  реальных объектов, понятий, ситуаций путем 
установления связей и отношений между опознанными элементарными 
понятиями на основании индивидуальных образно-концептуальных эталонов, 
где m

jt  – время завершения этапа формирования длительностью k
jt ; 

2. Этап поиска и реализации решения задачи, поставленной в ИМ: 
 экстраполяционный поиск – манипулирование сформированной 

образно-концептуальной моделью путем циклического повторения этапов 
конструирования/выбора идеи/варианта решения ИМ, сканирования памяти на 
основании индивидуальных поисковых эталонов и направлений сканирования  
и компарации (анализ) преимуществ одного решения перед другим в 
зависимости от формы ИМ, где w

jt  – время завершения этапа 

экстраполяционного поиска длительностью e
jt ; 

 реализация решения – выполнение набора команд, реализующих 
решение поставленной задачи, принятое в результате обработки ИМ ( z

jt  – 

момент времени завершения реализации решения за время p
jt ). 

Качество ППР лица принимающего решение по обработке ИМ зависит от 
его функционального (рабочего) состояния в определенные моменты времени в 
течение тестового сеанса, определяемого его индивидуальными 
интеллектуальными и психофизическими характеристиками. 

В основу построения математической модели процесса принятия 
решения ЛПР были положены следующие предпосылки, являющиеся 
результатами предыдущих этапов исследований автора: 

Концепция 1. Этапы ППР лица принимающего решение как элемента 
целостной системой человеко-машинного взаимодействия в пределах 
обработки одной информационной модели, автором предлагается описывать и 
анализировать с помощью математической модели идентификации 
когнитивных процессов ЛПР как классического ПИД-регулятора [1], 
передаточную функцию которого принято записывать в виде:  

sT
sT

K)s(W d
I

p 
1 .  

Согласно проведенным автором аналогиям ПИД-регулятора и ЛПР, в 
данной формуле: pK  – уровень личностных качеств, необходимых для 
достижения заданного уровня решения; IT  – уровень освоенности проблемной 
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области, достаточной для формирования образно-концептуальной модели 
обрабатываемой ИМ и адекватного принятия решений; dT  – скорость принятия 
решения. 

 
 

Рис. 1. Сравнение переходных характеристик когнитивных процессов процесса 
принятия решения по обработке ИМ  лицами принимающими решения  

 
На рисунке 1 приведены примеры переходных характеристик 

когнитивных процессов процесса принятия решения, представленной в виде 
тестового задания определенного уровня сложности r(t), ЛПР различного 
уровня профессиональной подготовленности, интерпретация которых может 
быть следующая: 

 ЛПР №1, благодаря высокому уровню освоенности проблемной 
области 21 II TT  , за время m

1t  распознал понятия выведенной на экран ИМ и 
сформировал внутреннюю образно-концептуальную модель с высокой 
точностью и с минимальным отклонением от нормативного 

01  )t(ttt o
1

z*
1

*
1  выполнил экстраполяционый поиск и принял решение; 

 ЛПР №2, обладая более низким уровнем освоенности проблемной 
области, за время m

2t  распознал понятия ИМ, а также реализовал этапы 
сравнения с эталонами в памяти, выбор адекватного решения и представления 
результатов принятых решений с бóльшим отклонением от нормативного 

*
2

*
1 tt  ; 

 общее время принятия решения ЛПР №3 от момента подачи ИМ до 
реализации решения 03 zt , что может свидетельствовать о факте угадывания 
правильного ответа; 

 уровень освоенности проблемной области ЛПР №4 не соответствует 
заданной в текущей ИМ мере сложности r(t), в связи с чем момент 
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представления возможного результата принятого решения *
j

z
3 tt  , что 

свидетельствует о неустойчивых профессиональных знаниях ЛПР. 
Концепция 2. Автором установлено, что время z

jt  с момента 
появления ИМ на экране до момента реализации решения, является одним из 
важных факторов, объективно идентифицирующих качественные 
индивидуальные различия ППР.  

Это обусловлено тем, что в режиме тестовой диагностики показатель 
ozf ttt -  является объективным инструментом комплексной количественной 

формализации степени сложности: формулировки и визуального представления 
задачи принятия решения v

jt ; задания, поставленного в ИМ – времени 

настраивания ЛПР на предметную область k
jt  и экстраполяционного поиска e

jt ; 

технологии ввода принятого решения p
jt . Нормативом времени на принятие 

решения по ИМ можно считать среднее время, потраченное на него группой 
профессионалов-экспертов *

jt . 
В качестве инструмента идентификации индивидуальных 

количественных и качественных показателей ЛПР предлагается использовать 
коэффициент корреляции (КК) между рядами нормативного *t  и фактического 

ozf ttt - времени интеллектуальной обработки ИМ  f* ttK  ,  [15]. 
Интерпретация нормированных участков значений КК  может быть следующая: 

 ЛПР, обладающей уверенными профессиональными знаниями, 
принимает решения в стабильном темпе   0,5 , f* ttK ; 

 в поведении ЛПР, обладающего недостаточно уверенными 
(устойчивыми) знаниями, будут наблюдаться случайные "выбросы" во времени 
принятия решения, вызванные "пробелами" в освоенности предметной области 

  50 ,30 ,ttK, f*  ; 
 ЛПР, степень уверенности профессиональных знаний которого не 

соответствует заданной мере сложности ИМ r(t), будет пытаться угадать 
правильный ответ, поэтому затраты его времени не будут пропорциональны 
сложности самой задачи   30 , ,ttK f*  . 

Экспериментальные исследования позволили провести моделирование 
ППР и получить определенный набор индивидуальных показателей 
идентификации его качества. Измеряемыми и определяемыми величинами в 
данном эксперименте являлись: оперативность *

jt  (отклонение времени 
обработки заданной ИМ с момента его появления до момента реализации 
решения от нормативного времени) и результативность (качество) REZ% 
процесса принятия решения (процент неправильных ответов).  

Согласно [2] полагаем, что результативность интеллектуальной 
обработки, представляющая в данном случае количественный идентификатор 
качества принятия решения, определяется после завершения тестирования и 
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является фактической, а не процессной характеристикой качества принятия 
решения. Показатель же оперативности ППР представляет собой временную 
(динамическую) последовательность значений, характеризующих качество 
исследуемых нами событий, полученных в последовательные случайные 
моменты времени.  

Модель временной последовательности, описывающей события по 
принятию решения, в этом случае включает две составляющие, которые можно 
рассматривать независимо: последовательность случайных моментов появления 
ИМ; последовательность значений отклонений *

jt  времени обработки ИМ 
(суммарного времени ft : зрительного восприятия, распознавания, 
экстраполяционного поиска, выбора и принятия решения) от нормативного 
времени, которую можно рассматривать как выборочную совокупность данных, 
характеризующих поведение ЛПР в течение определенного периода времени. 

В этом случае ППР по сгенерированной и поданной в случайном порядке 
на экран последовательности ИМ можно описать следующей моделью 
временного ряда [2, 3]:  )t()t(my(t) о , где )t(m  – тренд, форма которого 
зависит от уровня уверенности ЛПР; )t(о  – случайная составляющая с 
неизвестным законом распределения, которая включает случайный характер 
отклонений от тренда, обусловленный индивидуальными психофизическими 
характеристиками и спецификой протекания когнитивных процессов ЛПР. 

Одной из общепринятых аппроксимаций тренда временной 
последовательности, описывающей деятельность ЛПР как элемента целостной 
системы человеко-машинного взаимодействия в эргономике и теории 
надежности, является обобщенная U-образная кривая, в которой условно 
выделяется пять фаз, каждая из которых соответствует определенным 
функциональным состояниям. Интерпретация данных этапов с точки зрения 
функциональных состояний ЛПР, связанных со степенью уверенности 
контролируемых профессиональных навыков (знаний) по принятию решения, 
может быть следующая: первичная реакция (I) – кратковременное снижение 
фактического уровня уверенности и точности ППР, связанное с его процессом 
настройки на предметную область подаваемой в случайном порядке на экран 
последовательности ИМ; гиперкомпенсация (II) и компенсация (III) – 
постепенное повышение и стабилизация показателей уверенности и точности 
обработки ИМ до индивидуального фактического уровня (период поддержания 
нормы); субкомпенсации (IV) и декомпенсация (V) – снижение нормального для 
субъекта тестирования уровня уверенности и точности распознавания, 
связанное в основном с усталостью.  

Согласно введенным авторам предпосылкам (модели идентификации 
когнитивных процессов ЛПР с помощью ПИД-регулятора и инструмента 
идентификации индивидуальных показателей с использованием коэффициент 
корреляции) длительность пребывания ЛПР в каждой из вышеперечисленных 
фаз является индивидуальной и зависит в первую очередь от степени 
уверенности ЛПР в конкретной диагностируемой предметной области  f* ttK  , , 
а также от уровня личностных качеств, необходимых для принятия решения 
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заданного уровня сложности pK (совокупность психофизических и 
профессиональных навыков, а именно – умение владеть ситуацией, 
настойчивость, уверенность, выдержка, выносливость, интуиция). 

На рисунках 2 (а, б, в) представлены обобщенные результаты анализа 
проведенных автором экспериментов, представляющие собой временные ряды 

)t()t(my(t) о  усредненных отклонений фактического времени обработки 
заданной ИМ от нормативного трех категорий ЛПР, сгруппированных по 
диапазонам значений коэффициента корреляции  f* ttK  , . 

 

  
   а       б 

 
в 
 

Рис. 2. Усредненная форма эмпирического временного ряда для групп ЛПР, 
характеризующихся значеним коэффициента корреляции:  

а –   30 , ,ttK f*  ; б –   50 ,30 ,ttK, f*  ; в –   0,5 , f* ttK   
 

На основе анализа приведенных эмпирических временных рядов 
усредненных отклонений фактического времени обработки заданной ИМ от 
нормативного были выявлены следующие закономерности, подтверждающие 
целесообразность и эффективность использования в качестве инструмента 
идентификации индивидуальных различий качества ППР коэффициента 
корреляции  f* ttK  , : 
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 форма тренда )t(m  для ЛПР с уверенными знаниями   0,5 , f* ttK  
характеризуется коротким временем настройки на предметную область (менее 
8% от общего времени тестового сеанса); плавным и уверенным этапом 
постепенного повышения интеллектуальной активности по принятию решения 
(до 30% об общего времени); длительным этапом стабильной и эффективной 
работы с минимальными (близкими к нулю) отклонениями от нормативного 
времени (до 57%); фактически отсутствующим этапом декомпенсация и 
небольшим этапом некоторого повышение времени на обработку ИМ в конце 
тестового сеанса (менее 8%); 

 форма тренда )t(m  для ЛПР с недостаточно уверенными знаниями 
  50 ,30 ,ttK, f*   характеризуется более длительным этапом первичной 

настройки на предметную область (до 20% от общего времени тестового 
сеанса); недостаточно явно выраженными этапами повышение показателей и 
нормализации показателей уверенности и точности ППР (до 60% об общего 
времени) с тенденцией к нестабильности; длительными этапами 
субкомпенсации и декомпенсации с явно выраженными "выбросами" в 
значениях отклонений фактического времени обработки ИМ от нормативного 
(до 20%); 

 форма тренда )t(m  для ЛПР с неуверенными знаниями   30 , ,ttK f*   
характеризуется четко выраженными этапами первичной настройки и 
субкомпенсации/декомпенсации (до 30% от общего времени тестового сеанса) 
и полным отсутствием стабильности в течение всего тестового сеанса.  

Выводы. Таким образом, автором разработана методика имитационного 
моделирования и оценки качества процесса принятия решения, которая 
позволяет формировать объективный набор определенных профессионально-
значимых идентификаторов качества процесса принятия решения с 
использованием для анализа структуры распределенных во времени 
индивидуальных характеристик ЛПР коэффициента корреляции между рядами 
нормативного  и фактического времени обработки ИМ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

НЕЧЕТКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Теория нечетких множеств и основанная на ней нечеткая логика являются 
в настоящее время одним из важнейших формализмов, используемых в 
искусственном интеллекте для моделирования неопределенности в знаниях. 
Нечеткая логика является основой приближенных (нечетких) рассуждений, 
которые являются в последние годы наиболее популярным инструментом, 
используемым в системах нечеткого вывода для решения проблем в нечетких, 
неопределенных условиях. 

С момента опубликования основоположником теории нечетких множеств 
и логики Лотфи А. Заде в 1965 статьи «Fuzzy Sets» [1] термин «fuzzy» (англ. - 
нечеткий, размытый) стал ключевым словом практически во всех областях 
науки. Работа Л. Заде заложила основы моделирования интеллектуальной 
деятельности человека и явилась начальным толчком к развитию новой 
математической теории. Теория нечетких множеств и нечеткой логики, 
согласно с основной идеей Л. Заде, в течение почти сорока лет широко 
используется как инструмент для моделирования и обработки нечеткой, 
лингвистической или, так называемой, качественной информации. 

Фундаментальной работой, в которой предложены методы 
моделирования неопределенности в процессе принятия решений при помощи 
теории нечетких множеств и логики была статья Беллмана Р.Е. и JI. Заде [2]. В 
работе рассматривается «процесс принятия решения, в котором цели и/или 
ограничения имеют нечеткую природу». Второй важной работой JI. Заде по 
использованию нечеткой логики в системах принятия решений является работа 
«Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия 
решений» [3]. В этой статье автор вводит понятие лингвистической переменной 
и композиционное правило вывода, а также понятие «вычисление смысла 
значений лингвистической переменной». 

Следует также остановиться на основных вопросах теории рассуждений, 
предложенной Л Заде. По его мнению, «обычные методы представления 
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знаний, основанные на исчислении предикатов и других близких методах, не 
очень хорошо подходят для представления «знаний здравого смысла», 
поскольку предикаты в предложениях, описывающих такие повседневные 
знания, чаще всего не имеют четких денотатов». Затем проблемы 
представления смысла обсуждаются в контексте «композиция гибких 
ограничений» совместно с правилами модификации, композиции, 
квантификации. 

В 1986 году были опубликованы исследования в области нечетких 
множеств и нечеткой логики, проведенные коллективом авторов под 
руководством Поспелова Д.А. [4]. В работе были впервые изложены основы и 
состояния работ в области нечетких множеств и их применений для решения 
различных задач управления и искусственного интеллекта, представлены также 
оригинальные результаты собственных исследований авторов. Описываются 
применение полученных формальных методов к кластерному анализу, 
распознаванию образов, задачам рационального выбора, экспертным оценкам в 
моделях принятия решений и представления знаний в системах искусственного 
интеллекта, алгоритмам управления роботами и технологическими процессами, 
допускающими нечеткие инструкции. В последующие годы соавторы Поспелов 
Д.А., Аверкин А.Н., Батыршин И.З., Тарасов В.Б., Силов В.Б. опубликовали 
целый ряд работ, в том числе и монографий, которые внесли значительный 
вклад в развитие как основ теории нечетких множеств и логики, так и 
использование этой технологии в системах искусственного интеллекта. 

В монографии Ларичева О.И. и Мошковича Е.М. [5] рассматриваются 
проблемы принятия решений в сложных, плохо структурированных ситуациях, 
в которых преобладают качественные, неформализованные факторы. 
Предлагается оригинальный подход к построению методов оценки 
качественных показателей, представляемых лингвистическими 
высказываниями. Этот подход назван вербальным анализом решений и 
направлен на исследование неструктурированных проблем логическими 
способами. 

Применение теории нечетких множеств к решению различных задач 
принятия решений при нечеткой информации способствовало созданию и 
развитию новых методов решения задач математического программирования, в 
которых содержатся некоторые нечеткие, недостоверные факторы в целевой 
функции или в ограничениях. Такой класс задач назван задачами нечеткого 
математического программирования. Общий подход к решению таких задач, 
основанный на построении подмножества недоминируемых альтернатив был 
предложен Орловским С.А. [6]. 

Зайченко Ю.П. в монографии [7] исследует теоретические свойства 
подмножества недоминируемых альтернатив и предлагает новый метод 
решения задачи линейного нечеткого программирования, основанного на 
сведении ее к задаче полубесконечного выпуклого программирования. В работе 
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исследованы также многокритериальные задачи нечеткого математического 
программирования. При этом Зайченко Ю.П. рассматривает 
многокритериальные задачи линейного и нелинейного программирования с 
нечеткими коэффициентами в целевой функции. В монографии 
рассматриваются вопросы принятия решений на основе лингвистических 
переменных, представлен лингвистический подход к моделированию процесса 
принятия решений, введены лингвистические отношения предпочтения и 
описан алгоритм шкалирования числовых и нечисловых лингвистических 
критериев. 

Кроме несомненных достоинств, классические нечеткие системы имеют 
также существенные недостатки: они не обладают способностью обучения и 
адаптации к изменяющейся ситуации; вид и параметры функций 
принадлежности выбираются в них субъективно и могут оказаться не вполне 
отражающими реальную действительность. Поэтому для корректировки 
параметров функций принадлежности и адаптации нечетких систем в процессе 
их работы в последнее время применяются нейронные сети, которые 
характеризуются, прежде всего, способностью обучения и адаптации. 
Интеграция двух независимых интеллектуальных технологий - искусственных 
нейронных сетей и теории нечетких множеств и логики - позволила 
исследователям создать новую, более универсальную методологию обработки 
различных видов знаний и моделирования сложных процессов. 

Объединение методологий теории нечетких множеств, нейронных сетей, 
генетических алгоритмов, вероятностных рассуждений и других методов 
моделирования неопределенностей привело к созданию нового научного 
направления, известного под термином «мягкие вычисления» (Soft computing), 
который ввел JI. Заде в 1994 году. В различных исследованиях подтверждено 
экспериментально, что для «мягких вычислений» характерна терпимость к 
неточности, неопределенности и частичной истинности, позволяющей достичь 
легкости обработки, робастности, низкой стоимости решения и лучшего 
согласия с реальностью. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЛИНИИ 

СПЕКАНИЯ АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ШИХТЫ 
 
Высокие темпы развития промышленности неразрывно связанны с 

проведением автоматизации. Автоматизация управления направлена на 
использование компьютеров и других технических средств обработки и 
передачи информации в управлении производством, экономикой. Внедрение 
АСУ в производство обеспечивает: сокращение потерь от брака и отходов, 
уменьшение численности основных рабочих, снижение капитальных затрат на 
строительство зданий, увеличение межремонтных сроков работы оборудования. 

Комплексной автоматизации агломерационного производства уделяется 
большое внимание. Значительное место в технологической схеме 
агломерационного производства занимают процессы, связанные со спеканием 
шихты, одной из основных операций, определяющих качество агломерата. 

Основная задача автоматизации агломерационного производства состоит 
в обеспечении максимальной производительности агломерационных машин и 
заданного качества агломерата. Одновременно автоматизация позволяет решать 
задачи повышения уровня организации производства, оперативности 
управления технологическими процессами и в целом повышения 
экономической эффективности производства.  

Одним из важнейших направлений совершенствования управления 
является создание автоматизированных систем. Автоматизируются процессы 
транспортировки, дозирования и загрузки шихтовых материалов, получают 
развитие новые, более совершенные способы контроля и управления 
процессами зажигания и спекания агломерационной шихты. 

В настоящее время непрерывный рост производства агломерата, 
повышение требований к его качеству, а также поточность технологических 
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процессов создали условия для широкого внедрения средств автоматического 
контроля и управления. 

Современное агломерационное производство представляет собой 
сложную систему различных аппаратов, действующих в разных режимах и 
выполняющих различные функции. 

Эффективность выплавки чугуна в доменной печи зависит от качества 
железорудного сырья, загружаемого в печь. Для получения сырья требуемого 
качества осуществляется его окускование. Агломерация является одним из 
способов окускования.  

Агломерация – это спекание смеси рудной мелочи, тонкоизмельченных 
рудных концентратов, отходов металлургического производства и 
измельченного топлива. При агломерации эти материалы превращаются в 
достаточно крупные и однородные по вещественному составу пористые куски в 
результате частичного расплавления рудных части теплом, выделяющимся при 
сгорании топлива в слое шихты, через который просасывается воздух. 

Непрерывный рост производства агломерата, повышение требований к 
его качеству, а также поточность технологических процессов создали условия 
для широкого внедрения средств автоматического контроля и управления.  

Комплексной автоматизации агломерационного производства уделяется 
большое внимание. Значительное место в технологической схеме 
агломерационного производства занимают процессы, связанные со спеканием 
шихты, одной из основных операций, определяющих качество агломерата.  

Автоматизированная система управления спекательным отделением 
является этапом комплексной автоматизации и призвана обеспечить 
существенное увеличение производительности труда, улучшение качества 
выпускаемой продукции и других технико-экономических показателей 
агломерационного производства.  

Для решения данной задачи предлагается проект автоматизированной 
системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) строящейся 
агломерационной фабрики.   

Автоматизированная система технологическим процессом является 
многоуровневой иерархической структурой, включающей в себя: 

Уровень 0 –  измерение технологических параметров датчиками и 
первичными преобразователями и  контроль состояний оборудования, 
управление электро- и пневмоприводами регулирующих клапанов, 
автоматическими дозаторами шихтовых компонентов и другими 
исполнительными; 

  Уровень I – контроль, регулирование и оперативное управление,                               
в рамках которого осуществляется сбор и обработка сигналов датчиков и 
первичных преобразователей, локальное регулирование технологических 
параметров и логическое управление взаимосвязанного оборудования и 
механизмов;  
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Уровень II – супервизорное управление, реализуемое на базе 
технологических моделей.  

Для аглофабрики разработана многоуровневая АСУ ТП, реализованная на 
базе микропроцессорных, компьютерных и программных средств фирмы 
Siemens. Для АСУ ТП полностью разработано прикладное программное 
обеспечение микропроцессорных контроллеров и клиент-серверной структуры 
визуализации и оперативного управления.  

Программно  технический  комплекс системы включает в себя: 
 резервированные программируемые контроллеры с удаленными 

станциями ввода-вывода; 
 серверы оперативного управления с горячим резервированием; 
 сервер второго уровня автоматизации (сервер базы данных и 

приложений); 
 операторские станции; 
 инженерную станции; 
 принтеры; 
 сети полевого уровня для связи с датчиками технологических 

параметров, датчиками-реле состояния оборудования, управляемыми 
электроприводами, исполнительными механизмами, регулирующими 
клапанами и др.; 

 резервированные сети; 
 стандартное и прикладное программное обеспечение; 
 человеко-машинные интерфейсы серверных устройств и 

операторских станций. 
Решены задачи разработки прикладного программного обеспечения 

уровня II автоматизации, в котором реализованы технологические модели, 
обеспечивающие супервизорное управление технологией. Это программное 
обеспечение реализовано во входящем в состав АСУ ТП сервере базы данных и 
приложений.  

При внедрении программного продукта в функционирующую  АСУ ТП 
осуществляется супервизорное управление технологическим процессом 
аглофабрики, обеспечивающее заданное качество получаемого агломерата и 
рациональные режимы технологии. 

В условия изменившихся параметров шихтовых материалов их 
переменных важностей и крупностей необходимо обеспечивать с применением 
технологических моделей такие режимы, при которых достигаются требуемое 
качество агломерата и максимально возможная производительность линии 
спекания. 

Применяемые модели должны обеспечивать оптимальный состав 
дозируемой шихты и её газопроницаемость. 

В рамках автоматизированных систем управления прикладное 
программное обеспечение, реализующее эти модели, рассчитывает задачи 
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систем автоматического регулирования и локальных регуляторов режимных 
параметров. 

Целью работы являлось  усовершенствование первоначальной версии  
прикладного программного обеспечения уровня II автоматизации АСУ ТП 
аглофабрики, обеспечивающее: адекватный контроль газопроницаемости 
шихты, загруженной на агломашину; расчет уровня шихты в приемном бункере 
агломашины; управление дозированием шихтовых компонентов с 
уменьшением транспортного запаздывания по каналу «расход формируемой 
шихты – уровень приемного бункера агломашины»; определение времени 
цикла управления скоростью агломашины при поиске и поддержании 
оптимальной точки окончания спекания.  

В выполненной работе поставленная задача решается  с помощью таких 
программных продуктов и технологий как Apache, PHP, CSS, MySQL. 

Apache – это свободный Web-сервер, принимающий HTTP-запросы от 
клиентов, обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе 
с HTML-страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими 
данными. Основными достоинствами Apache считаются надёжность и гибкость 
конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления 
данных, использовать СУБД для аутентификации пользователей, 
модифицировать сообщения об ошибках и т. д. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей)  
формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 
использованием языка разметки. Основной целью разработки CSS являлось 
разделение описания логической структуры веб-страницы от описания 
внешнего вида этой веб-страницы. Такое разделение может увеличить 
доступность документа, предоставить большую гибкость и возможность 
управления его представлением, а также уменьшить сложность и 
повторяемость в структурном содержимом. Преимущества CSS вёрстки: 
Несколько дизайнов страницы для разных устройств просмотра. Уменьшение 
времени загрузки страниц сайта за счет переноса правил представления данных 
в отдельный CSS-файл. Простота последующего изменения дизайна. Не нужно 
править каждую страницу, а лишь изменить CSS-файл. Дополнительные 
возможности оформления.  

MySQL - это популярная система управления базами данных (СУБД), 
очень часто применяемая в сочетании с PHP. База данных представляет собой 
структурированную совокупность данных. Ее  отличает быстродействие и 
ошибкоустойчивость. Одно из замечательных свойств MySQL заключается в 
том, что пользователь имеет доступ к MySQL-серверу независимо от 
операционной системы, языка программирования или клиента, которым 
пользуется. 

Архитектура разработанного программного обеспечения (ПО) состоит из 
нескольких компонентов: веб-сервера, интерпретатора и базы данных. Схема 
взаимодействия компонентов программного обеспечения представлена на 
рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема взаимодействия компонентов ПО 
 

Новизна работы заключается в том, что впервые для агломашин большой 
производительности применены уточнённые технологические модели, 
позволяющие контролировать такие параметры как влажность исходных и 
промежуточных продуктов, газопроницаемость шихты и точки окончания 
спекания. 

Автоматическое определение указанных выше параметров позволяет с 
использованием современных математических методов и программных 
продуктов прогнозировать качественные характеристики получаемого 
агломерата, а так же оптимизировать технологический процесс 

При внедрении разработанных программных продуктов в АСУ ТП 
аглофабрики, будет реализовано управление в реальном масштабе времени 
обеспечивающее получение заданного качества агломерата за счёт поиска и 
поддержания рациональных режимов технологий, функционирующими на 
нижнем уровне локальными системами регулирования и управления. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ФІНАНСУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 
В наш час, з урахуванням впливу глобалізації, як однієї з інформаційних 

тенденції в інформаційному бізнесі, виникають нові терміни та визначення, що 
є більш вживаними як міжнародні. Їх можна віднести, деякою мірою, до 
професійного сленгу, але ніяк не ігнорувати. Насамперед, це поняття стартапу 
[1]. 

Стартап, або, англійською, start-up - запуск, це компанія, в будь якій 
галузі господарства, з короткою історією діяльності. Але зараз цей термін 
використовується, в основному, для ІТ компаній, що розробляють власні 
проекти. ІТ-стартапи можуть створюватися і на довгий період зі значним 
строком виходу програмного продукту на ринок. Вперше поняття "стартап" 
було використано в Силіконовій долине у 1939 році, коли двоє випускників 
Стенфордського університету створили компанію-стартап - Hewlett-Packard, яка 
в подальшому стала гігантом в інформаційних технологіях. Термін "стартап" 
використовується і як синонім поняття "інформаційний проект", який 
розроблює компанія. Кожен інформаційний проект, як і будь який інший, має 
свої етапи проектування, або життєвого циклу (ЖЦ). Стадії (ЖЦ) стартапу 
укрупнено представлено на рисунку 1. 

 

 

Pre-startup  
Початкова стадія стартапу  

Startup stage 
Запуск товару (проекту) у 

виробництво або використання 

Post startup stage 
Пост-проектна стадія, стадія 

виходу 

Рисунок 1 – Укрупнена схема стадій стартапу 
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1. Початкова стадія стартапу (pre-startup) – часовий період, що триває від 
моменту зародження ідеї до виходу товару на ринок. Вона містить наступні 
стадії (рис. 2): 
 

 
 передпосівна стадія (pre-seed stage), коли вже є ідея й чітке розуміння 

що саме треба покупцям, однак ще немає чіткого уявлення про те, як цю ідею 
краще реалізувати технічно і як її варто просувати; 

 посівна стадія (seed stage), на етапі якої вивчається ринок, складається 
план проекту (стартапу); 

 прототип (prototype) – створення технічного завдання й проектування 
інтерфейсів; 

 працюючий прототип (working prototype) – створення продукту або 
проекту тільки із самими основними функціями; 

 альфа-версія продукту або проекту (alpha) – продукт (проект) вже 
готовий, але ще не протестований; у процесі випробувань в інтерфейс 
вносяться деякі дрібні корективи, які не були враховані при розробці й 
створенні технічного завдання; починаються вестися переговори з першими 
клієнтами. 

Pre-startup  
Початкова стадія стартапу  

Pre-seed stage 
Передпосівна стадія 

Seed stage 
Посівна стадія 

Prototype 
Прототип 

Working prototype 
Працюючий прототип 

Alpha 
Альфа-версія продукту 

Private beta 
Закрита бета-версія 

продукту або проекту 

Public beta  
Публічна бета-версія 
продукту або проекту 

Рисунок 2 – Початкова стадія стартапу та її складові 
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 закрита бета-версія продукту або проекту (private beta) – продукт 
(проект) вже має вигляд, близький до того, яким його задумували, у проекту 
(продукту) з'являється невелика кількість користувачів, які запрошені 
засновниками стартапу для того, щоб випробувати сервіс і повідомити про 
недоробки й можливі поліпшення; 

 публічна бета-версія продукту або проекту (public beta) – проводиться 
помірковано активне залучення користувачів, які усвідомили для себе 
необхідність у тих послугах, що пропонує проект, або користувачів самих 
цікавих, які постійно перебувають у пошуку чогось нового. Також укладаються 
договори з першими клієнтами. 

2. Стадія запуску товару (проекту) у виробництво або використання 
(startup stage) – вирішальна стадія для будь-якого проекту. На рисунку 3 
наведено складові цієї стадії та їх зміст. 
 

 
3. Пост-проектна стадія, або стадія виходу (post startup stage) включає 

наступні під-стадії (рис. 4): 
 стадія росту (growth stage) – стартап займає на ринку стійке положення 

й упевнено рухається до завоювання ніші, що була намічена на стадії написання 
бізнес-плану; 

 стадія розширення (expansion stage) – стартап вже виконав або 
наблизився до виконання бізнес-плану на первинному цільовому ринку, і 
починає збільшувати границі за рахунок завоювання інших ринків; 
розширювати бізнес компанія може як одноосібно, так і завдяки покупки інших 
підприємств; 

 стадія виходу (exit stage) – вихід з бізнесу (частково або повністю) 
інвесторів, що раніше приймали участь у фінансуванні стартапа. Вихід може 
відбуватися через продаж фірми стратегічним інвесторам, через розміщення 
акцій компанії на біржі (вихід на IPO (Initial Public Offering) – перший 
публічний продаж акцій) і через приватне розміщення (продаж акцій 
підприємства фондам прямих інвестицій). Також одним з варіантів "виходу" 
може бути припинення бізнесу й банкрутство підприємства. 

Startup stage 
Запуск товару (проекту) у 

виробництво або використання 

Launch, or early startup stage 
Запуск, або рання стартап-стадія 

Startup stage 
Запуск проекту 

First clients, or late startup stage 
Робота з першими клієнтами або 

пізня стартап-стадія 

Рисунок 3 – Стадія запуску стартапу та її складові 
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Перелічені стадії не є обов’язковими оскільки кожна ідея має свій шлях 

реалізації, але це можна розглядати як алгоритм проектування, розробки і 
просування програмного продукту. 

Безумовно, одним з важливих питань при створенні стартапу є питання 
фінансування. І це, як правило, використання венчурного капіталу [2]. 
Венчурний бізнес - сфера підприємницької діяльності, пов'язана з реалізацією 
ризикованих проектів, ризикованих інвестицій, головним чином, у сфері 
науково-технічних новинок. При венчурному фінансуванні капітал інвестується 
безповоротно. Виловлюючи й фінансуючи нові ідеї, венчурна фірма допомагає 
компаніям розробляти новітні напрямки науково-технічного прогресу. Майже 
всі венчурні групи перші два роки функціонують зі збитком. Але у разі успіху 
вони мають дуже великі доходи. 

Кошти венчурного капіталу вкладаються без усякого матеріального 
забезпечення з боку одержувача, і інвестори йдуть на ризик втрати вкладених 
коштів у випадку неуспіху дослідження. 

Створення венчурних фірм передбачає наявність трьох компонентів: 
 інноваційної ідеї (нового продукту, технології, послуги); 
 суспільної потреби і підприємця, готового на основі такої ідеї 

організувати фірму; 
 "ризикового" капіталу для фінансування цієї фірми. 
Якщо венчурній компанії вдалось першою створити нову продукцію, 

вийти з нею на ринок и збільшити капітал, стати публічною компанією, 
колишні інвестори негайно розпродають акції й виходять із бізнесу, щоб 
включитися, як правило, у новий ризиковий бізнес. Венчурний капітал може 
бути охарактеризований як джерело довгострокових інвестицій, що надаються 
звичайно на п'ять років компаніям, які знаходяться на ранніх етапах свого 
становлення, існуючим підприємствам для їх розширення та модернізації, а 
також для фінансування окремих підприємств, що входять до крупних 
корпорацій або приватних фірм. 

Венчурні інвестиції є невід'ємною частиною індустрії інформаційних 
технологій. Так, у США розвиток інформаційних технологій, інформатизація 
суспільства здійснювались саме завдяки венчурному фінансуванню. 

На практиці існують неформальний и формальний венчурний капітал. 
Відмінністю формального сектора є використання чужого капіталу для 

Post startup stage 
Пост-проектна стадія, стадія 

виходу 

Growth stage 
Стадія росту  

Expansion stage 
Стадія розширення 

Exit stage 
Стадія виходу 

Рисунок 4 – Пост-проектна стадія 
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інвестицій, в той час, як неформальний сектор (бізнес–ангели) використовують 
виключно власні фінансові ресурси, стаючи при цьому повноправним членом 
компанії, в яку інвестують. Це дозволяє спростити процедуру збору 
формальних документів и більш оперативно приймати рішення, що, у свою 
чергу, дозволяє спростити процес отримання інвестування. 

Бізнес-ангели є найбільш затребуваним и важливим сектором 
інвестування. Механізм, що використовують бізнес-ангелим для мотивування 
бізнесу и забезпечення контролю над інвестиціями, зводиться до придбання 
мінорітарного (блокуючого) пакета акцій. Після того, як бізнес ангели 
вкладають свої інвестиційні капітали у підприємство, довіра до компанії 
збільшується. Інвестуючи у технології, інтелект, креативні команди, бізнес-
ангел закладає майбутнє благополуччя для себе, партнерів, країни. Бізнес-
ангели - це фізичні і юридичні особи, це перші професійні інвестори, що 
вкладають кошти в інноваційні компанії. За ними, як правило, йдуть венчурні, а 
потім прямі інвестиції. Обсяг бізнес-ангельських інвестицій в одну компанію 
може становити від декількох десятків тисяч до мільйона євро. Зниження 
ризиків таких вкладень забезпечується завдяки інвестуванню одночасно в 
декілька компаній, ретельної перевірки й відбору проектів (так звана процедура 
due diligence), участі в управлінні бізнесом. Успіх бізнес-ангельського 
інвестування багато в чому досягається завдяки формуванню сприятливих 
ділових і дружніх відносин між інвесторами, винахідниками й менеджерами 
компанії, їх спільної роботи єдиною командою. Бізнес-ангели вносять у 
компанії не тільки гроші, але також досвід, знання, ділові зв'язки. Ціль вкладень 
бізнес-ангелів - зростання вартості компаній, які вони інвестують завдяки 
розробці й просуванню на ринок високотехнологічних продуктів. Основний 
дохід бізнес-ангел одержує на "виході" через продаж своєї частки (пакета акцій) 
за вартість, що значно перевищує первісні вкладення. Продаж може бути 
здійснено на фондовому ринку, стратегічному інвесторові, самим засновникам 
компанії. Незважаючи на високі ризики, бізнес-ангельське інвестування є 
одним із самих високоприбуткових видів бізнесу, здатним принести інвесторові 
не менш 70% річних. 

Від бізнес-ангелів почали свій шлях до вершин бізнесу Intel, Yahoo, 
Amazon, Google, Fairchild Semiconductors і багато інших провідних 
технологічних брендів. Так, один із перших інвесторів компанії Google - Энді 
Бехтольсхайм - зараз мільярдер. 

Таким чином, можна сказати, що на даний час вибудувалась єдина 
методологія розробки та розбивки на етапи (стадії ЖЦ) ІТ-проектів, а 
особливості фінансування цих проектів сприяли створенню цілої індустрії 
венчурного підприємництва. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ 

ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

Удосконалення системи надання медичної допомоги передбачає 
автоматизацію ведення медичної документації та проведення інформаційно-
аналітичного аналізу медичних процесів та використання інструментів системи 
контролю та прийняття рішень на етапі як поточного, так і стратегічного 
управління медичним закладом, що ґрунтується на розробці інформаційно-
аналітичних систем. Інформаційна підтримка як медичного персоналу, так і 
безпосередньо пацієнтів є вкрай важливою, оскільки від своєчасного та 
оперативного надання медичної допомоги залежить здоров’я пацієнта. 

Завдяки впровадженню інформаційно-аналітичних систем з’являється 
можливість оптимізації роботи медичного персоналу, знижується рівень 
помилок при лікуванні, відбувається концентрація лікарів на процесі лікування, 
а не на виконанні формальних процедур, максимально спрощується ведення 
медичної документації за допомогою єдиного електронного архіву, стає 
можливим оперативний доступ до інформації о пацієнтах, а також швидкий 
аналіз клінічних спостережень в базі даних, що безумовно дає змогу зберігати 
мобільність медичного персоналу та приймати більш якісні медичні рішення.  

З метою покращення ефективності функціонування медичного закладу та 
підвищення продуктивності  праці медичного персоналу, у Комунальному 
закладі «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» (КЗ «ДОДКЛ») 
хірургічного відділення була впроваджена автоматизована інформаційно-
аналітична система «Електронна лікарня» у середовищі MS Access 2013.  

В процесі розробки автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 
«Електронна лікарня» у КЗ «ДОДКЛ» були виконані дослідження, в ході яких 
виявлено, що щорічно до хірургічного відділення КЗ «Дніпропетровська 
обласна дитяча клінічна лікарня» надходить близько двох тисяч пацієнтів. На 
кожного пацієнта необхідно скласти історію хвороби, що вміщає до 100-150 
параметрів, найчастіше повторюваних. В середньому, одна доба проведена 
пацієнтом  в лікарні, вимагає перепису, при заповнені його даних, в різних 
місцях до двадцяти разів. Якщо пацієнт був прооперований і провів у лікарні 
кілька діб, його дані заносяться до 40-45 разів на різні журнали обліку, 
відомості, бланки напрямів, звіти і т.д. Багатократне дублювання одних й тих 
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самих даних призводить до нераціонального використання лікарського часу та 
до великої ймовірності припущення помилок.   

Так як дану систему можна впроваджувати модулями, кожен з яких 
представляє одне відділення, було автоматизовано хірургічне відділення. 

Шляхи реалізації інформаційно-аналітичної системи «Електронна 
лікарня» включали в себе наступні етапи: 

1. Обґрунтування вибору лікарні та відділення для впровадження 
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Електронна лікарня».  

2. Закупівля технічного обладнання. 
3. Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи 

«Електронна лікарня».  
4. Проведення Інтернету та мережі. 
5. Навчання медперсоналу користування системою. 
6. Тестування системи та її корегування у відповідності з отриманими 

результатами.  
При цьому застосовувались:  
- методи системного та статистичного аналізу при оцінці наявного 

стану соціально-демографічної ситуації Дніпропетровської області, при 
аналізі інтегральних показників розвитку галузі охорони здоров’я регіону та 
при аналізі діяльності медичних установ Дніпропетровської області;  

- методи економічного аналізу при проведенні економічного та 
фінансового аналізу КЗ «ДОДКЛ»;  

- метод експертних оцінок при визначенні хронометражу робочого 
часу медичних працівників хірургічного відділення КЗ «ДОДКЛ»  затрачених 
на виконання медичних маніпуляцій та введення медичної документації 
(медичними працівниками хірургічного відділення), при визначенні важливості 
локальних критеріїв у методі адитивної згортки, що використовувалась для 
оцінки ефективності розподілу витрат медичного закладу за окремими 
статтями;  

- програмно-цільовий метод при розробці програмного продукту для 
автоматизації введення медичної документації у хірургічному відділенні КЗ 
«ДОДКЛ»;  

- методи економіко-математичного моделювання – при здійсненні 
прогнозування економічного та соціального ефекту від впровадження 
автоматизованої системи «Електронна лікарня» та оцінці ефективності 
запропонованих заходів. 

Заходи, що були проведені в процесі реалізації системи «Електронна 
лікарня» та їх результати наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Заходи реалізації системи «Електронна лікарня» 

№ Етапи реалізації 
проекту Опис заходів Результати заходів 

1. Збір та 
підготовка даних Постановка задач, що має вирішувати 

аналітична система. Обробка вхідної 
інформації. 

Визначення ключових 
показників системи.  
Реалізація технічного 
завдання. 
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Продовження таблиці 1 
2. Придбання 

обладнання для 
реалізації 
системи. 

Закупівля матеріалів та обладнання для 
реалізації проекту: персональних комп’ютерів, 
принтерів. Підключення до Інтернету; 
проведення мережі. 

Матеріально-технічне 
забезпечення реалізації 
системи. 

3. Розробка 
автоматизованої 
системи 

Розробка архітектури автоматизованої системи 
«Електронна лікарня»; розробка програмного 
продукту; створення первинної документації; 
насичення БД інформацією. 
Кожен етап включає розробку, аналіз і 
тестування системи. 

Підготовлені матеріали і 
обладнання для 
експлуатації 
автоматизованої системи.  

4. Приймально-
здавальне 
тестування 

1.Навчання групи. 
2. Підтримка користувачів. 
3. Виправлення недоліків, знайдених під час 
тестування 

Система відтестована і 
готова до експлуатації 

5. Аналіз 
ефективності 
системи 

Експериментальна оцінка ефективності 
функціонування системи, оцінка підвищення 
продуктивності праці медичного персоналу. 
Проведення теоретичних розрахунків 
зниження фінансових витрат при 
раціональному використанні медичних 
ресурсів. 

Удосконалення системи 
надання медичних 
послуг. 

6. Створення 
методики та 
методичних 
рекомендацій  

Оцінка загального ефекту від використання 
системи. 

Створення методики та 
методичних рекомендацій 
з розробки та експлуатації 
автоматизованої системи 
«Електронна лікарня» в 
медичних установах. 

7. Впровадження Робота програми в промисловому середовищі  
 
На рис. 1 представлено зовнішній вигляд вікна інформаційно-аналітичної 

системи «Електронна лікарня» 
 

 
Рис. 1 Зовнішній вигляд вікна інформаційно-аналітичної системи 

«Електронна лікарня» 
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Інформаційна система «Електронна лікарня» дозволяє вести та 
накопичувати первинну медичну інформацію о пацієнтах в електронному архіві 
пацієнтів, мати оперативний доступ до необхідних даних про пацієнта, 
отримувати статистичну інформацію, формувати звітність, що дозволяє 
виділяти більшу кількість часу на виконання медичних маніпуляцій та 
підвищити продуктивність праці медичного персоналу.  

На рис. 2 зображена електронна медична картка хворого, що 
заповнюється лікарем.  

 
Рис. 2 Електронна медична картка хворого 
 
Отже, впровадження інформаційно-аналітичної системи «Електронна 

лікарня» у хірургічному відділенні, дало наступні кількісні результати: 
1. Скорочення ведення лікарської документації до 90%. 
2. Скорочення оформлення хворого у приймальному відділенні до 70%.  
3. Підвищення  пропускної спроможності хірургічного відділення до 10% 

на добу. 
4. Отримання непрямого економічного ефекту, що виражається у вартості 

часу, який затрачується на ведення медичної документації лікарями та середнім 
медичним персоналом.  

Таким чином, впровадження даної системи призвело до оптимізації 
роботи медичного персоналу, зниженню ряду технічних помилок при лікуванні 
та, як наслідок, прийняття більш зважених медичних рішень та удосконаленню 
системи надання медичних послуг та лікувального процесу.  

Отримані в проекті розробки в подальшому можуть бути використані в 
медичних закладах всіх форм власності та профілю. В результатах проекту 
можуть бути зацікавлені як міські, районні так і багатопрофільні обласні 
лікарні.  
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РОЗДІЛ IV 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ 
 
 

Бандоріна Л. М., к.е.н., доцент 
Куць Я. О., Походюща А. Д., Зорін А. О. (студенти) 

Національна металургійна академія України 
 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

 
Інформаційне суспільство спирається на обмін інформацією на 

комерційній основі (інформаційний бізнес), оскільки інформація розглядається 
в якості одного з найважливіших ресурсів розвитку такого суспільства поряд з 
людськими, матеріальними та енергетичними ресурсами. 

Сфера інформаційного бізнесу покликана вирішити проблему розриву 
між накопичуваною інформацією та її використанням, яка виникає, коли за 
наявності в суспільстві багатьох мільярдів документів, мільйонів баз даних, 
людина не отримує відповідей на свої питання. Підприємства інформаційного 
бізнесу - це спеціалізовані підприємства, сукупність яких становить 
інформаційну інфраструктуру ринку та забезпечує задоволення інформаційних 
потреб його учасників на комерційній основі. Такі підприємства (дослідницькі 
центри, генератори баз даних, консультативні фірми, агентства та інші) 
виконують роль фільтрів інформації, концентрують, обробляють і направляють 
її зацікавленим суб'єктам. 

Виробництво на підприємствах інформаційного бізнесу має ряд 
специфічних особливостей, а саме: предметами праці тут виступають дані і 
первинна інформація; засобами праці — інформаційні технології перетворення, 
зберігання і передачі інформації; метою виробництва є задоволення 
інформаційних потреб замовників. 

Збір інформації про проблеми і ступінь задоволеності замовників послуг 
дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо вирішення проблем клієнтів і 
можливості їх утримання в орбіті інтересів підприємства інформаційного 
бізнесу. Розробники моделей повинні володіти інформацією про періоди 
можливого підвищеного попиту на послуги підприємства та набором стратегій 
для вирішення виникаючих проблем. 

Вибір того чи іншого методу ціноутворення обумовлюється різними 
причинами і залежить від багатьох факторів, що впливають на цінову політику 
підприємства-виробника інформаційних продуктів та послуг. У зв’язку з цим 
виділяють відповідні альтернативні методи формування ціни. Зважаючи на всю 
різноманітність існуючих методів ціноутворення, можна виділити декілька 
основних груп у залежності від способу визначення ціни: 
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 з орієнтацією на попит; 
 з орієнтацією на конкуренцію; 
 на базі витрат; 
 на базі порівняння прибутку від впровадження та витрат 1, 2. 

В процесі моделювання ціни на інформаційні послуги необхідно 
намагатися врахувати найбільш істотні фактори, що впливають на ціну, і до 
того ж достатню їх кількість. При цьому, в залежності від ситуації на ринку, 
частина факторів буде вважатися основною, а решта будуть враховуватися в 
якості умов і обмежень. У зв’язку з цим розглянемо можливість імітаційного 
моделювання ціни на прикладі. 

Компанія, що надає інформаційні послуги, розробила та планує 
випустити на ринок нову інформаційну послугу (продукт). Послуга полягає в 
ретроспективному пошуку інформації, тобто інформаційному пошуку, що 
проводиться у всьому накопиченому масиві документів або фактів по будь-
якому запиту, відповідному тематиці і виду інформаційного масиву. Доступ 
планується надавати на умовах передоплати строком на 3, 6, 12 місяців і 
реалізувати як підписку на інформаційний продукт. Компанія намічає 
повернути витрати на розробку продукту в розмірі $50000 протягом 1 року і 
готова понести протягом року витрати в розмірі $30000 на просування 
продукту на ринку. Витрати для технічного обслуговування сховища даних 
передбачаються у розмірі $5000 в місяць і $5000 необхідно виділити на оплату 
праці обслуговуючого персоналу.  

Задача полягає в розробці імітаційної моделі визначення вартості 
передплати за інформаційний продукт за умовами, що витрати на розробку 
інформаційного продукту мають бути відшкодовані протягом першого року, а 
витрати на просування продукту ― на протязі другого року. Також в кінці 
другого року інвестори планують отримати дивіденди в розмірі $100000. 
Компанія лояльна до споживачів інформаційної послуги і готова знизити ціну 
на більший термін передплати. Аналіз ринку інформаційних послуг в даній 
ніші, проведений компанією, дозволив з’ясувати, що подібна послуга на ринку 
представлена кількома компаніями, які також нещодавно випустили дану 
послугу. Послуга затребувана і має місце факт незадоволення попиту. Таким 
чином, можливо припустити вірогідність зростання попиту на послугу разом із 
зростанням обсягів ринку даної послуги. За оцінками компанії кількість 
потенційних споживачів інформаційної послуги може становити приблизно 
50000 передплатників.  

Імітаційна модель вартості передплати на інформаційний продукт 
потребує визначення можливої кількості підписок протягом всього періоду 
(двох років). Слід враховувати, що залучити до підписки можливо не більше 
30% потенційних споживачів, і близько 10% нових підписок не будуть 
продовжені. Слід також врахувати фактор сезонної активності і відповідно з 
маркетинговою стратегією підприємства замовлення на підписки будуть 
розподілені нерівномірно, а в передбачуваній пропорції: 
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 в перший рік по кварталах: 5%, 15%, 15%, 30% від загального 
обсягу можливих замовлень; 

 у другий рік по кварталах: 10%, 13%, 7%, 5% від загального обсягу 
можливих замовлень.  

Розподіл підписок в залежності від умов передоплати невідомий і можна 
припустити, що розподіл буде з заданим відхиленням від середнього розподілу.  

Вихідні дані для розрахунку представлені на рис. 1.  
 

 

 
Рис. 1. Вихідні дані для імітаційної моделі ціноутворення (лист «Данні») 

 
 
Побудуємо модель продажу підписок на інформаційну послугу (рис. 2–3).  
У рядках будуть міститися дані за періоди по кварталах.  
У діапазоні В3:В10 розраховано можливий обсяг замовлень у 

відповідності з передбачуваним графіком сезонної активності і даними про 
обсяг ринку.  

У стовпцях С, D, E розраховано розподіл підписок за умовами 
передоплати в залежності від терміну передоплати.  

У стовпцях F, G, H визначено сумарну кількість підписок з урахуванням 
нових замовлень на підписки, а також з урахуванням відмов від підписок, для 
тих випадків, коли підписки не будуть продовжені.  
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Рис. 2. Модель продажу підписок на інформаційну послугу (лист «Продажі») 
 

У підсумку розраховано сумарний обсяг продажів за перший рік і за 
другий рік. Побудована імітаційна модель дозволяє отримати можливий обсяг 
замовлень і розподіл замовлень на підписки за умовами. Так були розраховані 
дані для 50 випробувань (ітерацій), різних наборів портфеля замовлень і 
визначено середнє значення. 

 

 

Рис. 3. Формули моделі продажу підписок на інформаційну послугу 
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Розрахунки останнього етапу моделювання ціни на інформаційний 
продукт представлено на рис. 4. Спочатку необхідно визначити ціну 
інформаційної послуги в перший рік її виходу на ринок. Розраховуються 
сумарні витрати, які необхідно відшкодувати за рік (чарунка В6).  

Відповідно до умов поставленого завдання задаються параметри 
лояльності до споживачів послуги у вигляді знижки на підписку з великим 
періодом, наприклад, 10% і 15% для підписки на 6 міс. і 1 рік. Розраховується 
базова вартість передплати на один місяць (чарунка В13) і, у відповідності зі 
знижкою, розраховується дохід компанії за рік.  

За допомогою налаштування в Excel «Пошук рішення» проводиться 
розрахунок ціни продукту. Для комірки В17 встановлюється цільове значення 
рівне загальній сумі видатків за рік. Змінювана чарунка (змінна рішення) ― 
В13. За результатами аналізу отримана базова ціна передплати на 
інформаційний продукт на місяць і на підставі даного значення розрахована 
вартість передплати на 3, 6, 12 місяців з урахуванням знижки.  

 

 

Рис. 4. Модель визначення ціни на інформаційну послугу 
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Аналогічно і для другого року розраховуються витрати і відповідно до 
умов поставленими інвесторами визначається ціна передплати на 
інформаційний продукт.  

На даному прикладі можна показати можливість імітації процесу виходу 
інформаційного продукту на ринок і у відповідності з даними задачі визначити 
ціну продажу. Безумовно, слід враховувати, що оцінки обсягу ринку і 
приблизні оцінки динаміки попиту можуть бути недостовірними, однак 
моделювання допомагає відтворити ситуацію і дати попередню оцінку 
параметрами ведення бізнесу. 
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ВИДИ І ВЛАСТИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується необхідністю 

розвитку перспективних напрямків науки і техніки і підвищенням ефективності 
виробництва з метою доведення якості продукції до світових стандартів. Для 
вирішення цієї задачі керівництву підприємств потрібна оперативна достовірна 
інформація про фактичний стан виробництва, потребах у ресурсах, ситуації на 
ринку і т.і. 

Термін «інформація» означає пояснення, викладання, повідомлення. 
Відомо багато визначень цього поняття, які даються за різних підходів до нього 
в різних наукових галузях. Наприклад, під інформацією розуміють ті відомості, 
які зменшують ступінь невизначеності нашого знання про конкретний об'єкт. 
Кібернетика, для якої інформація є центральним поняттям, визначає його як 
співвідношення між відомостями (даними) та їх одержувачами. У такому разі 
під відомостями розуміють будь-які дані, які містять знання відносно будь-кого 
і будь-чого. 

У теорії інформаційних систем обробки даних (ІСОД) інформація 
ототожнюється з будь-якими відомостями (даними), тобто тлумачиться як 
сукупність відомостей про будь-що або будь-кого. При кібернетичному підході 
інформацією є лише нові, корисні, вагомі для користувача відомості, і задача 
полягає в їх здобутті. 
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Природно, що така інформація має потенційно міститися в згаданих 
відомостях. В іншому випадку ніякої інформації одержати не вдасться. При 
підході до інформації з позиції теорії автоматизованої обробки даних задачі 
надається інший відтінок: із «інформації напівфабрикату» здобути «готову 
інформацію». 

Розглянуті підходи до поняття інформації можна використовувати не лише 
при аналізі різних об'єктів, а й при дослідженні однієї загальної проблеми, 
наприклад, управління народним господарством. Необхідно лише чітко 
визначити, який зміст вкладається в інформацію. Залежно від того чи іншого 
тлумачення інформації застосовується відповідний до нього апарат аналізу. 

Кожна наукова галузь, а також людська практика пов'язані зі «своєю» 
інформацією. Економічна наука, господарська діяльність суспільства пов'язані з 
інформацією, яка називається економічною. Поняття економічної інформації 
(ЕІ) є центральним в економічній кібернетиці і слугує основним предметом 
теорії інформаційних систем обробки даних. Економічна інформація як 
поняття, з одного боку, належить до категорії «інформація», а з іншого, - 
нерозривно пов'язана з економікою та управлінням народним господарством. 
Тому на економічну інформацію можна поширити різні тлумачення, 
притаманні інформації, але водночас підкреслити її особливості, які 
випливають з економічних категорій. 

Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до 
його елементів, її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської 
інформації, яка забезпечує розв'язування задач організаційно-економічного 
управління народним господарством. Отже, економічна інформація - 
сукупність відомостей (даних), які відображають стан або визначають напрям 
змін і розвитку народного господарства та його ланок. В управлінні 
виробництвом вирізняють інформаційні процеси, в яких інформація виконує 
роль предмета праці («сира інформація») і продукту праці («оброблена 
інформація»). Якщо підійти до поняття економічної інформації з кібернетичних 
позицій, то інформаційний процес управління можна кваліфікувати як 
перетворення первинних відомостей (вхідних даних) на економічну 
інформацію, необхідну для прийняття рішень, які спрямовані на забезпечення 
заданого стану народного господарства й оптимального його розвитку. 

Економічна інформація невіддільна від інформаційного процесу 
управління, який відбувається у виробничій або невиробничій сфері. Тому 
економічна інформація використовується в усіх галузях народного 
господарства й у всіх органах загальнодержавного управління. 

Економічній інформації притаманні деякі особливості, що випливають із її 
сутності. Найважливішими з них є: 

- провідна значущість операцій автоматизованої обробки даних 
(арифметичних і логічних) при забезпеченні високої точності результатів 
обчислень; 
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- залежність від об'єкта управління; 
- переважання алфавітно-цифрових знаків як форми подання даних із 

зображенням числових величин у дискретному вигляді;  
- необхідність оформлення таких результатів у формі, зручній для 

сприйняття людиною, значне поширення документів як носіїв вхідних даних 
та результатів обробки даних; 

- значні розміри оброблюваної інформації у випадку використання її в 
процесах обробки поряд зі змінними і сталими (постійними) даними; 

- необхідність одержання значної кількості підсумків при обробці одних і 
тих самих даних за різними критеріями; 

- необхідність стиснення розмірів при передачі з нижчої ланки управління 
до вищої; 

- необхідність нагромадження й тривалого зберігання тощо. 
Економічна інформація налічує багато типів, які виділяються на основі 

відповідних класифікаційних схем за обраними критеріями. Економічну 
інформацію розрізняють за належністю до сфери матеріального виробництва і 
невиробничої сфери, за галузями народного господарства і підгалузями згідно з 
прийнятим групуванням господарства. 

Різновиди економічної інформації розглядаються також за її належністю 
до галузей народного господарства і їх ланок. Із цих позицій значиться 
інформація за міністерствами та відомствами, за промисловими об'єднаннями 
та підприємствами, цехами, дільницями та ін. Розглядаються також види 
інформації за належністю до органів регіонального управління та інших 
підрозділів народного господарства. 

Економічна інформація класифікується за стадіями відтворення та 
елементами виробничого процесу, що розглядаються як об'єкт управління. 
Тому виділяється інформація постачання і розподілу, за матеріальними і 
трудовими ресурсами тощо. 

Економічну інформацію розглядають за стадіями управління, виділяючи 
різновиди прогнозованої, планової, облікової, нормативної інформації та 
інформації для аналізу господарської діяльності, оперативного управління. 

Прогнозована інформація пов'язана з функцією прогнозування, планова – з 
плануванням (перспективним, техніко-економічним, оперативно-виробничим), 
облікова - з бухгалтерським, фінансовим, господарським обліком, інформація 
аналізу господарської діяльності - з функцією економічного аналізу, 
оперативного управління і регулювання з відповідними функціями. 

Нормативна інформація використовується і виникає на стадіях технічної 
підготовки  виробництва, а також в інших випадках, наприклад, при 
формуванні цін, тарифікації. Нормативна інформація містить всілякі норми і 
нормативи, ціни, розцінки, тарифи, а також деякі інші дані, наприклад, 
заздалегідь обумовлені табличні величини (ставки прибуткового податку з 
громадян тощо). 
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Така інформація використовується переважно при виконанні будь-яких 
функціональних управлінських робіт: прогнозування, планування, обліку та ін. 
Такі ж властивості має частина економічної інформації, яка належить усім 
функціональним різновидам. Прикладом є назви підприємств, міністерств, 
відомств, перелік працівників на підприємстві чи в установі, перелік 
постачальників і покупців тощо. Цю інформацію називають довідковою. Як 
правило, її формують разом із нормативною, створюючи особливі фонди 
нормативно-довідкової інформації (НДІ), призначені для розв'язування 
різноманітних управлінських задач. 

Економічна інформація за критерієм відповідності до відображуваних 
явищ поділяється на вірогідну та невірогідну. 

З позицій стадій виникнення економічна інформація буває первинна та 
повторна. Первинна виникає під час дії джерел інформації, до яких належить: 

 - діяльність народного господарства і його ланок; 
 - діяльність органів загальнодержавного управління та інших громадських 

організацій. 
Тому первинна інформація за джерелами виникнення поділяється на: 
- виробничо-господарську; 
- директивну; 
- колективну; 
- індивідуальну. 
Повторна інформація виникає в результаті обробки первинної та іншої 

повторної, або лише первинної, або лише повторної. Безпосереднього зв'язку з 
джерелами інформації тут не вимагається. Серед повторної розрізняють 
проміжну та результатну інформацію. Результатна інформація і є метою 
обробки даних. Проміжна інформація, роль якої значна, виникає під час 
досягнення цієї мети. Часто на базі такої інформації робиться вибір варіанта 
завершення обробки даних у тому чи іншому напрямку. 

За повнотою економічна інформація поділяється на: 
- достатню; 
- надмірну; 
- недостатню.  
Для розв'язування задач потрібна досить конкретна за змістом мінімальна 

Інформація - достатня. Надмірна - містить зайві дані, що або зовсім не 
використовуються при розв'язуванні конкретних задач, або виконують 
контрольнедублюючі функції. При розмові доцільно позбутися Інформації, що 
не використовується, та всіляко обмежувати розміри дублюючої надмірної 
інформації. 

Економічна інформація поділяється за стабільністю на: 
- постійну (сталу); 
- умовно-постійну; 
- змінну.  
Постійна інформація не змінює своїх значень (наприклад, звітні дані); 

умовно-постійна зберігає їх протягом тривалого періоду (наприклад, 
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нормативи, норми), а змінна характеризується частою зміною своїх значень 
(наприклад, відомості про нарахування заробітної плати). При цьому важливо 
підкреслити, що період стабільності має конкретний характер для певних задач, 
управлінських робіт. Так, стабільність можна, встановлювати за часовим 
періодом (наприклад, місяць) або за іншими факторами.  

З позицій технології розв'язування економічних задач розрізняють: 
- Інформацію вхідну; 
- проміжну; 
- вихідну. 
Інформація, яка підлягає обробці (предмети праці), в управлінському 

процесі називається вхідною, або вхідними даними, наприклад: первинна і 
повторна інформація та константи - постійні величини. До вхідної інформації 
може належати не лише змінна, а й умовно-постійна інформація при особливо 
великій ролі умовно-постійної. Вхідна інформація є підсумком обробки 
(продуктом праці) вхідних даних, але вона містить, поряд із результатною 
інформацією, деякі первинні дані. Специфічного значення набуває проміжна 
інформація, яка потрібна для розв'язування цих же задач у наступних періодах. 

Відомі й інші схеми класифікації економічної інформації: вхідна і вихідна, 
внутрішня і зовнішня, алфавітна, цифрова, алфавітно-цифрова, оперативна 
тощо. 

Різновиди економічної інформації слід враховувати при організації 
обробки даних, побудові комп'ютерних інформаційних систем, виборі варіантів 
технології розв'язування тих чи інших економічних задач. 
 
 

Вишнякова І. В., к.е.н., доцент 
Національна металургійна академія України 

 
ПОБУДОВА УНІВЕРСАЛЬНОЇ СТРУКТУРНОЇ 

ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ 
 

В теперішній час в економічних дослідженнях вітчизняних вчених 
простежується орієнтація на кластерний підхід, який, як показує світова 
практика, не тільки є засобом досягнення цілей інноваційної політики, але й 
дієвим  інструментом для регіонального розвитку.  

Як свідчать власні дослідження [1] та практика, склад кластерів  у 
більшості випадків  включає (рис.1): науково-дослідні організації, виробників 
кінцевого  продукту або послуги,  постачальників спеціалізованих факторів 
виробництва,  підприємства супутніх галузей, виробників побічних продуктів, 
інжинірингові й консалтингові фірми, фінансові інститути, адміністрація 
регіонів і професійні організації. Виходячи з цього інноваційний кластер можна 
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вважати моделлю координації спільної діяльності, заснованої на прямих 
рівноправних зв'язках, промислових підприємств і організацій, 
сконцентрованих на компактній території. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Типовий склад учасників інноваційного  кластеру 
 
За дослідженнями [2] побудова кластеру може здійснюватись в трьох 

сценаріях: 
- «згори донизу», тобто  з першочерговим  утворенням органів  дорадчої 

координації та мониторингу, визначенням стратегії кластеру в цілому та його 
ресурсною підтримкою; 

- «знизу догори», тобто  вибудовування окремих проектів та программ, 
що інтегрують потенційних учасників кластеру; 

- «змішаний сценарій», коли параллельно в часі сполучаються обидва 
підходи. Саме такий сценарій  представляється найбільш прийнятним для 
сучасного етапу розвитку економіки України. 

В фаховій літературі достатньо широко представлені типові моделі 
економічних та інноваційних кластерів, які в подальшому досліджуються 
класичними методами[3].  

Аналіз показав доцільність розробки   універсальної структурної  
динамічної економіко-математичної моделі  типових кластерів. 

В роботі [4] російськими вченими на базі дослідження ряду провідних 
кластерів запропоновано універсальну 5-ти блокову модель типового 
економічного кластеру (рис. 2), в основу якої авторами покладено процес ний 
підхід, згідно з яким при описі системи ставляться не функціональні одиниці, 
об’єкти  або підсистеми, а процеси, що  протікають в системі. 
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Рисунок 2 – Універсальна структурна  динамічна модель  інноваційного 
кластеру (складено за матеріалами [4]) 

 
Якщо вважати, що основною ознакою інноваційного  кластера є 

орієнтація  його учасників на виробництво конкретного інноваційного виду 
продукції, то цілком логічно, що центральним блоком такої моделі стає процес 
розробки інноваційної продукції та її  виробництва (Блок 1, рис. 2). 

Наступною ознакою інноваційного  кластера виступає наявність 
виробничого ланцюжка, який,  в свою чергу, забезпечує стійкість кластеру як 
системи. До нього належать з одного боку постачальники сировини та 
матеріалів (оборотних фондів), а з іншого – споживачі кінцевої продукції. Тому 
в універсальну структурну модель в якості вхідного до основного процесу 
включається процес постачання – всі постачальники не залежно від 
територіальної приналежності  (Блок 2, рис. 2). Виходом основного процесу 
являється кінцева продукція, яка повинна бути реалізована на ринку.  Всі 
суб’єкти, які споживають кінцевий продукт кластеру, або ті, що організують 
його споживання, відносяться до механізму цього вихідного процесу (Блок 3, 
рис. 2). 

Значною мірою  на конкурентоспроможність інноваційної   продукції 
впливає якість засобів виробництва, можливість використання сучасного 
обладнання, швидкої його заміни або модернізації. Особливу роль відіграє 
виробництво спеціалізованого обладнання для даного виду продукції. Тому в 
модель кластеру вводиться процес виробництва відповідних засобів 
виробництва, в тому числі і спеціалізованого обладнання (Блок 4, рис. 2). 

Ще однією ознакою  інноваційного  кластеру виступає  наявність 
суб’єктів господарювання (підприємств, фірм тощо), які забезпечують або 
обслуговують основний процес кластеру – випуск кінцевої продукції. До них 
належать науково-дослідні інститути або центри,  внз, сервісні та консалтингові 
компанії, громадські організації, асоціації, державні установи, які впливають на 
основний процес. Таким чином,  в універсальну модель додається блок процесу 
обслуговування виробництва кінцевої продукції (Блок 5, рис. 2). 

Таким чином, узагальнений алгоритм побудови  універсальної 
структурної  динамічної моделі  інноваційного кластеру передбачає: 

Блок 5. 
Процес обслуговування (допоміжні та підтримуючі служби) 
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Процес постачання 
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Блок 3. 
Процес збуту 
(споживачі) 

Блок 1. 
Розробка інноваційної 

продукції і її виробництво 

Блок 4. 
Виробництво засобів виробництва (основних засобів та спеціалізованого обладнання) 
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- розробка (відбір)  інноваційної  продукції досліджуваного кластеру, 
виробництво якої відіграє важливу роль в розвитку регіону; 

- виявлення підприємств та підприємницьких структур регіону, які 
можуть бути задіяні в процесі виробництва даного виду продукції;  

- визначення кола постачальників оборотних фондів  для виробників  
кінцевої продукції;  

- визначення основних споживачів кінцевої продукції;  
- визначення кола основних постачальників засобів  виробництва, 

спеціалізованого обладнання, яке використовується  для виробництва кінцевої 
продукції досліджуваного кластеру;  

- добір фірм та організацій, які сприятимуть  просуванню  продукції на 
ринок та обслуговуватимуть процес виробництва кінцевої  продукції кластера. 

Розмістивши всіх учасників  кластеру по відповідним  блокам 
универсальної структурної моделі, отримаємо  структурну модель відповідного  
кластера. 
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впливом на фінансовий стан підприємства [4]. Слід зазначити, що дебіторська 
заборгованість не призводить до негативних результатів і до зниження 
економічної ефективності діяльності, якщо підприємству вдається її 
регулювати і підтримувати на оптимальному рівні. 
Вважаємо, що на особливу увагу заслуговує визначення оптимальної величини 
дебіторської заборгованості аналітичним методом через показник тривалості 
фінансового циклу, який дозволяє контролювати фінансову стійкість 
підприємства. Коригування тривалості фінансового циклу забезпечить 
підприємству бажане співвідношення власного та запозиченого капіталу, за 
рахунок якого фінансується операційна діяльність.  
В економічні літературі сформувалися різні підходи до визначення економічної 
сутності фінансового циклу підприємства. Так, наприклад, Бланк І.О. вважає, 
що фінансовий цикл є проміжком часу між початком оплати постачальникам за 
отриману сировину і матеріали (погашення кредиторської заборгованості) і 
початком надходження коштів від покупців за поставлену їм продукцію 
(погашення дебіторської заборгованості) [9]. Фінансовий цикл є часом, 
протягом якого грошові кошти відвернені з обороту. Під ним, як правило, 
розуміють різницю між операційним циклом та періодом обороту 
кредиторської заборгованості: 

 
де  – фінансовий цикл у -ому періоді, днів;  – період обороту запасів у 
-ому періоді, днів;  – період обороту дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги у -ому періоді, днів;  – період обороту 
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у -ому періоді, днів. 

Існують два основні модифікації розрахунку фінансового циклу 
підприємства, а саме: (1) традиційний фінансовий цикл (Cash Conversation 
Cycle, ССС) та (2) фінансовий цикл, нормований по доходу (виручці) від 
реалізації продукції, робіт, послуг або чистий торговий цикл (Net Trade Cycle, 
NTC). Вони передбачають обчислення величини циклу згідно рівності (1) і 
відрізняються один від одного визначенням складових частин циклу – періодів 
оборотності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей. 

Питанням необхідності управління фінансовим циклом через оборотні 
активи підприємства у відповідності з цілями збільшення рентабельності і 
підтримки ліквідності присвячені праці багатьох зарубіжних учених, таких, як 
Deloof M., Garcia-Teruel P., Gill A., Knauer Th., Rehn E., Shin H., Sisodia G., 
Волков Д.Л. [1-8, 10]. Результати проведених досліджень свідчать, що 
зменшення фінансового циклу підприємства призводить до збільшення 
рентабельності активів. Коригування тривалості фінансового циклу в бік його 
скорочення можливе за рахунок зменшення обсягу оборотних активів 
підприємства, що за інших незмінних умов призведе до збільшення показника 
рентабельності активів. Однак, надмірне зменшення фінансового циклу (у т.ч. 
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досягнення показником від'ємного значення) може призвести до негативних 
наслідків з точки зору як рентабельності, так і платоспроможності.  

Проведене теоретичне дослідження показало наявність прямого 
взаємозв’язку між рівнем ліквідності і рентабельністю власного капіталу. 
Однак на останній показник впливає й операційна ефективність підприємства, 
яка характеризується, зокрема, показниками рентабельності активів.  

Оскільки фінансовий цикл характеризує період дефіциту грошових 
коштів, підприємство зацікавлене в мінімізації його значення. Водночас, якщо 
розглядати ліквідність як співвідношення між його поточними активами і 
зобов'язаннями, то очевидно, що підприємство прагне досягти такого стану, за 
якого поточні активи перевищують поточні зобов'язання, що відповідно до 
рівності (1) можливе за умови збільшення фінансового циклу. 

Отже, з метою підвищення ефективності діяльності, підприємства 
прагнуть до скорочення фінансового циклу. Однак, при цьому накладаються 
обмеження, пов'язані з необхідністю забезпечення достатнього рівня 
ліквідності. Більш того, підприємства з негативними значеннями фінансового 
циклу зіштовхуються з проблемами платоспроможності і несуть у зв'язку з цим 
додаткові витрати. Тому, вважаємо, що в загальному випадку для максимізації 
рентабельності підприємствам необхідно наближати свій фінансовий цикл до 
нульового значення. 

В короткостроковому періоді управління оборотними активами 
підприємства, частиною якого є дебіторська заборгованість, має здійснюватися 
з метою збільшення рентабельності активів при забезпеченні достатнього рівня 
ліквідності. 

Такі припущення вимагають тестування в межах емпіричного 
дослідження, основним методом аналізу обрано економетричний аналіз. 
Інформаційною базою дослідження є дані публічної щоквартальної фінансової 
звітності ПАТ «Укртелеком» за 2012-2013 роки [11]. 

При побудові економетричних моделей використовуються дві залежні 
змінні – рентабельність активів та ліквідність підприємства (Current Ratio, CR). 
Показник рентабельності активів розраховується в декількох інтерпретаціях, а 
саме: (1) рентабельність активів (Return On Assets, ROA); (2) рентабельність 
сукупних активів (Return On Total Assets, ROTA); (3) рентабельність чистих 
активів (Return On Net Assets, RONA); (4) рентабельність операційних активів 
(Return On Net Operating Assets, RNOA). Основною незалежною змінною 
пропонованих моделей є показник фінансового циклу підприємства, яких 
поданий у таких модифікаціях: ССС та NTC. 

Крім того, при аналізі рентабельності активів розглядається два види 
моделей: (1) однофакторні; (2) двофакторні з включенням контрольної змінної, 
у якості якої пропонуємо використовувати показник рентабельності продажів 
(Return On Sales, ROS). 
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Проведений регресійний аналіз дозволив виявити, що в цілому по виборці 
ліпші результати досягаються за умови використання показника ROA в якості 
залежної змінної. Відзначимо також, що контрольна змінна ROS виявилася 
статистично значимою у всіх моделях на рівні 0,1 %. 

Результати оцінювання параметрів моделей різняться залежно від 
способу розрахунку фінансового циклу. Змінна ССС, на відміну від NTC є 
статистично значимою та більш адекватно описує бізнес-модель підприємства 
ПАТ «Укртелеком». 

Отже, побудовані моделі лінійної регресії, приймають такий вигляд: 
 
 

де , – параметри регресійних моделей;  . 

 
де  – середні запаси у -ому періоді, грн.;  – середня дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги у -ому періоді, грн.;  – середня 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у -ому періоді, грн.; 

 – собівартість реалізації продукції у -ому періоді, грн.; чистий 
дохід (виручка) від реалізації продукції у -ому періоді, грн.;  – тривалість 
-ого періоду, днів. 

 
де чистий прибуток за період , грн.; середні активи підприємства 
за період , грн. 

 
де фінансовий результат від операційної діяльності за період , грн. 

 
де поточні активи за період , грн.; поточні зобов’язання за період 
, грн. 

Модельні розрахунки дозволили визначити параметри регресійних 
моделей (2) і (3) для ПАТ «Укртелеком»: 

 
 

Важливим є те, що пропоновані моделі дозволяють визначити необхідну 
величину фінансового циклу підприємства, за якої досягається максимум 
рентабельності активів при бажаному рівні ліквідності. 
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Визначивши оптимальне значення тривалості фінансового циклу , за 

умови незмінного рівня запасів та кредиторської заборгованості, визначається 
оптимальна величина дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 
розрахунковий період: 

 
де  – оптимальна середня величина дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги у періоді , грн. 

Результати моделювання для ПАТ «Укртелеком» на 31.09.2013 р. 
показали, що оптимальна тривалість фінансового циклу, за якого 
максимізується рентабельність активів, а значення поточної ліквідності 

, є нульовою проти фактичного значення в 16 днів. Це 
підтверджує гіпотезу про прагнення підприємств до нульового фінансового 
циклу в цілях зростання рентабельності. 

Таким чином, для зменшення величини фінансового циклу до нульового 
значення, при незмінних величинах запасів та товарної кредиторської 
заборгованості, підприємству слід зменшувати період обороту товарної 
дебіторської заборгованості до його оптимального значення в 13 днів проти 29 
днів станом на 31.09.2013 р. Така ситуація є своєрідним підґрунтям зміни умов 
кредитної політики підприємства з метою стимулювання авансових платежів за 
спожиті телекомунікаційні послуги, обмеження стрімкого зростання сумнівної 
та безнадійної дебіторської заборгованості. 

На основі проведеного теоретико-емпіричного дослідження встановлено, 
що рівень оптимальної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
телекомунікаційного підприємства як елементу оборотних активів доцільно 
визначати через величину фінансового циклу. Це в свою чергу дозволяє 
максимізувати рентабельність активів при бажаному рівні поточної ліквідності, 
що позитивно впливає на фінансовий стан господарюючого суб’єкта.  
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РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ЗАДАЧ 

ОПТИМАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ МНОЖЕСТВ  
 

 Постановка проблемы. Целый ряд важнейших экономических и 
технических проблем, таких как например задача о сетях ИСЗ, 
контролирующих диапазон орбит, сводится к постановке в терминах теории 
оптимальных покрытий, в частности к нахождению оптимального покрытия 
множества шарами минимального радиуса. Существует необходимость 
разработки метода решения задачи об оптимальном покрытии множества 
произвольной структуры. 
 Анализ исследуемых публикаций. В работах [1, 5, 6] были получены 
решения задачи о минимальном радиусе покрытия множества для некоторых 
множеств специальной структуры. Но так как существующие методы решения 
задач о покрытии [6] во многом искусственны и громоздки, существенно 
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зависят от вида множества и практически неприменимы для пространства с 
размерностью выше двух, то остается актуальной необходимость разработки 
метода позволяющего получить решение задачи о покрытии множества 
произвольной структуры шарами минимального радиуса.  

Постановка задачи. Целью данной работы является обоснование такого 
метода и разработка алгоритма решения задачи оптимального покрытия 
множества шарами с манхэттенской метрикой, в основу которого положено 
решение задачи об оптимальном разбиении множества с использованием r-
алгоритма Н.З.Шора. Сформулируем непрерывную задачу П об оптимальном с-
шаровом  покрытии множества из Еn в следующем виде. 

Пусть Ω – компактное (ограниченное, замкнутое), измеримое по Лебегу 
множество в n-мерном евклидовом пространстве Еn. 
 Задача П. При заданном числе N центров τ1,…,τN найти их размещение в 
области Ω, осуществляющее с-шаровое покрытие множества Ω с минимальным 
радиусом, т.е. найти величину 

R(τ N
* ) =

N
1 N(ф ,...,ф )

inf
 x

sup
 i=1,...,N

min с(х,τi)    (1) 

и вектор τ N
* =(τ*

1 ,…,τ*
N )Ω N Е N

n , при которых в (1) достигается значение, 
равное нижней грани. Здесь функция с(х,τi) - метрика Чебышева: 

с(х,τi) = || х – τi ||0  = 
j=1,...,N
max {| j j

ix ф |}     (2) 

 Так как согласно [5] для компактного множества Ω из Еn и непрерывной 
функции с оптимальное покрытие множества Ω заданным числом N с-шаров 
одинакового радиуса существует, то задачу (1) можно переписать в виде: 

R(τ1,…,τN) = 
x
max
 i=1,...,N

min с(х,τi) → 
N

1 N(ф ,...,ф )
min


.    (3) 

Как доказано в [6] для непустого компактного множества ΩЕn и τiΩ, 
i=1,…,N, справедливо следующее равенство: 

R(τN) =
x
max
 i=1,...,N

min с(х,τi)=
i=1,...,N
max

ix
max


с(х,τi),      (4) 

где множества Ωi, i=1,…,N, составляют диаграмму Дирихле-Вороного для 
множества Ω. Так как множество Ωi определяется точкой τi, то Ωi будем 
записывать как Ω(τi). 
 Алгоритм оптимального покрытия множества. Для решения задачи 
(3), т.е. для отыскания координат центров τ*

1 ,…,τ*
N  и значения радиуса 

покрытия R(τ*
1 ,…,τ*

N ), минимизирующих целевую функцию  
R(τ1,…,τN) = 

x
max
 i=1,...,N

min с(х,τi),     (5) 

при условии 
(τ1,…,τN)(соΩ)N,       (6) 

необходимо минимизировать по τi, i=1,…,N, на множестве соΩ(τi) функции 
Ri(τi) = 

ix (ф )
max


с(х,τi), i=1,…,N.    (7) 
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 Минимизация на множестве соΩ(τi) допустима, поскольку соΩ=со
N

i=1
 Ω(τi)


N

i=1
 соΩ(τi). Так как функции Ri(τi) из (7) недифференцируемы, для решения 

задачи (5), (6) будем использовать один из вариантов метода обобщённого 
градиентного спуска с растяжением пространства в направлении разности двух 
последовательно обобщённых градиентов (r-алгоритм Н.З.Шора, [4]). 

i-я компонента N-мерного вектора обобщённого градиента  
gR(τN) = (g 1

1

ф
R (τN),…,g i

i

ф
R (τN),…,g N

N

ф
R (τN))    (8) 

функции R(τN) в точке τN=(τ1,…,τN) является элементом субградиентного 
множества функции Ri, i=1,…,N, из (12) в точке τi, которое имеет вид: 

G i

i

ф
R (τN) = со {g iф

c (τN, x i);  x i: || x i – τi|| = 
ix (ф )

max


||х – τi||},  (9) 

где g iф
c (τN, x i) – обобщённый градиент функции с( x ,τi) в точке τN.  
Перейдём от задачи условной минимизации (5), (6) по τN на множестве 

(соΩ)N к задаче безусловной минимизации по τN на Е N
n  с помощью введения в 

целевую функцию (10) негладкой штрафной функции множества соΩ.  Если соΩ 
={хЕn: ρ(х)≤0}, (ρ(х)–функция, задающая границу области соΩ), то негладкую 
штрафную функцию Н для задачи (10), (11) можно ввести следующим образом: 

Н(τ1,…,τN) = S
N

i=1
 mах{0,ρ(τi)},     (10) 

где S – достаточно большое положительное число. 
 Функции mах{0,ρ(τi)}, i=1,…,N, выпуклы на соΩ, поскольку выпуклы 
функции ρ(τi) на соΩ, и i-ая компонента N-мерного вектора обобщённого 
градиента gН(τ1,…,τN) функции Н в точке τN=(τ1,…,τN)Е N

n  имеет вид 

g iф
H (τ1,…,τN) = S·mах{0,ρ(τi)}·g iф

с (τi),    (11) 

где g iф
с (τi) – обобщённый градиент функции ρ(τi) в точке τi. 

 Таким образом, от задачи условной минимизации (10), (11) перешли к 
следующей задаче безусловной минимизации: 

R (τ1,…,τN) = R(τ1,…,τN) + Н(τ1,…,τN) → 
N

1 N n(ф ,...,ф ) E
min


.   (12) 

 Обобщённый градиент функции R (τ1,…,τN) в точке τN= (τ1,…,τN) задаётся 
формулой  

g R (τ1,…,τN) = gR(τ1,…,τN) + gН(τ1,…,τN),    (13) 
где i-ая компонента N-мерного вектора обобщённого градиента gR(τN) из (8) 
функции R(τ1,…,τN) в точке τN = (τ1,…,τN) – любой элемент множества G i

i

ф
R (τN), 

а i-ая компонента N-мерного вектора gН(τ1,…,τN) задаётся формулой (11). 
 Обозначим вектор τN = (τ1,…,τN) через τ = (τ1,…,τN). Область Ω заключим 
в n-мерный параллелепипед П, стороны которого параллельны осям декартовой 
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системы координат, вводя вспомогательную функцию ρ(х), определённую на П, 

такую, что ρ(х) = 
0   для   x \ ,
1   для   x .

 
 

 

 Алгоритм  
Предварительный этап. Параллелепипед П покрываем прямоугольной 

сеткой с шагом Δhj, j=1,…,n и задаём начальное положение центров покрытия 
τ(0). Строим по этим центрам разбиение Дирихле-Вороного {Ω(τ (0)

i ), 

i=1,…,N}={Ω(τ (0)
1 ),…,Ω(τ (0)

N )}, используя алгоритм решения задачи ОРМ без 
ограничений с заданным положением центров подмножеств, описанный в [2]. 

Для каждого подмножества Ω(τ (0)
i ), i=1,…,N, находим перебором на сетке 

все наиболее удалённые точки x (0)
i  от соответствующего центра τ (0)

i , i=1,…,N. 
С помощью этих точек по формулам (13) вычисляем вектор-градиент 
g R (τ1,…,τN) в точке τ(0), выбираем начальный пробный шаг r-алгоритма h0>0. 

Первый шаг алгоритма проводим по формуле 
τ1 = РП(τ(0) – h0·g R (τ(0))), 

РП – оператор проектирования на П. 
 Переходим ко второму шагу. Пусть в результате вычислений после k, 
k=1,2,..., шагов алгоритма получен определённый вектор τ(k)=(τ (k)

1 ,…,τ (k)
N ). 

Опишем (k+1)-й шаг алгоритма. 
1. По центрам τ (k)

1 ,…,τ (k)
N  строим разбиение Дирихле-Вороного. Для 

каждого множества Ω(τ (k)
i ), i=1,…,N, находим перебором на сетке все наиболее 

удалённые точки x (k)
i  от соответствующего центра τ (k)

i . 

2. Вычисляем значения g R (τ) по формулам (13) при  τ=τ(k). 
3. Проводим (k+1)-й шаг r-алгоритма в Н-форме [4]: 

τ(k+1) = РП(τ(k) – hk

(k)
k+1 R

(k) (k)
k+1 R R

H g (ф )

(H g (ф ),g (ф ))
), 

где Нk+1 – матрица растяжения пространства с коэффициентом α в направлении 
разности двух последовательных обобщённых градиентов, имеющая вид 

Нk+1 = Нk + (1/α 2 –1)
T

k k k k

k k k

H H
(H ),

 
 

,  Δk= (k)
Rg (ф ) – (k-1)

Rg (ф ) . 

Если из-за округлений счёта Нk+1 перестаёт быть положительно определённой, 
заменяем её единичной матрицей. 

 Шаг hk выбираем из условия: 
h>0
min [ R (τ(k) – h

(k)
k+1 R

(k) (k)
k+1 R R

H g (ф )

(H g (ф ),g (ф ))
)]. 

4. Если условия          ||τk+1 – τk|| ≤ ε,   ε>0,      (14) 
не выполняется, переходим к (k+2)-му шагу алгоритма, иначе – к п.5. 
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5. Полагаем τ*=τ(l), где l – номер итерации, на которой выполнилось 
условие (14) завершения работы алгоритма. 

6. Вычисляем значение минимального радиуса покрытия по формуле  
R(τ) = 

i=1,2,...,N
max

ix (ф )
max


с(х, τі),  при τ=τ*. 

 А л г о р и т м    о п и с а н. 
 Для исследования эффективности алгоритма оптимального с-шарового 
покрытия были проведены многочисленные вычислительные эксперименты по 
покрытию с-шарами выпуклого множества Ω из пространства с метрикой 
Чебышева, являющегося единичным квадратом {[0,1]×[0,1]}. 

Для метрики Чебышева в работе А.Г.Сухарева [5] теоретически 
установлено, что для случая N=mn оптимальные координаты всех N центров 
покрытия определяются аналитически, а для случая mn < N < (m+1)n, m – целое, 
аналитически можно определить оптимальные координаты только mn центров 
покрытия, остальные остаются неизвестными. Сравним аналитические 
результаты из [5] по покрытию единичного квадрата в случае метрики 
Чебышева с численными результатами, полученными алгоритмом. Все 
численные результаты по покрытию единичного квадрата для N=1,4,9,16,25, 
полученные алгоритмом, совпадают, с небольшой погрешностью, с 
теоретическими, приведенными в работе [5]. 
 На рис.1-3 представлены диаграммы Дирихле-Вороного оптимальных 
решений задачи оптимального покрытия (3) для случаев N=10,11,18 
m2<N<(m+1)2. Случаи, представленные на рис.1, 2, объединены общим 
значением m =  N =3. Здесь экспериментальный радиус покрытия R(*) 
совпадает с теоретическим R T

* =0,1667 с некоторой погрешностью. 
 

  
 

Рис. 1. Оптимальное 
покрытие единичного 

квадрата для N=10 

Рис. 2. Оптимальное 
покрытие единичного 
квадрата  квадрата для 

N=11 

Рис. 3. Оптимальное 
покрытие единичного 

квадрата для N=18 

 
С увеличением значения N всё сложнее отделить произвольные точки от 

теоретических. При N=10 количество таких точек (N−m2)=1, при N=11 - 2. Если 
исходить из максимальных отклонений координат экспериментальных точек от 
теоретических, то на рис.2 произвольной будет точка 8, а среди всех остальных 
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точек соседняя к 8 точка 9 получена с наибольшей погрешностью. В этом 
случае две произвольные точки надо выбирать из четырёх 5, 6, 8, 11. Для них 
характерно одно и тоже отклонение первых координат от теоретических и 
незначительное отличие между собой отклонений вторых координат. Таким 
образом произвольными будут точки 8 и 11. 

На рис.3 изображена диаграмма Дирихле-Вороного оптимального 
покрытия единичного квадрата для N=18. Здесь m= N =4. Количество 
произвольных точек равно (N−m2)=2, ими могут быть точки 14, 15. 

Выводы. Для непрерывной задачи об оптимальном с-шаровом покрытии 
компактного множества Ω из пространства с метрикой Чебышева заданным 
числом центром с минимальным радиусом предложен и обоснован алгоритм 
решения, основанный на использовании эффективного метода 
недифференцируемой оптимизации – метода обобщённого градиентного спуска 
с растяжением пространства в направлении разности двух последовательных 
обобщённых градиентов (r-алгоритма Н.З.Шора). 

Предложенный алгоритм одновременно находит все центры 
оптимального покрытия, может быть применён для множеств из пространства 
произвольной размерности, не связан с геометрическими особенностями 
покрываемого множества. Алгоритм позволяет получить результаты, вообще 
говоря, для произвольного значения N. Однако, как установлено в результате 
численных экспериментов, с увеличением N может увеличиваться и 
относительная погрешность, с которой получены оптимальные решения. 

Достоверность численных результатов, полученных алгоритмом, 
подтверждена либо совпадением с уже известными как экспериментальными, 
так и теоретическими результатами из [1], [5], [6], если такие имелись, либо 
геометрическими соображениями для новых тестовых примеров.  

 
Библиографические ссылки 

1. Брусов В.С. Вычислительный алгоритм опримального покрытия областей 
плоскости / В.С. Брусов, С.А. Пиявский // Журн. вычисл. матем. и матем. 
физики. –1971. –№2. – С. 304-312. 
2. Киселева Е.М. Математические модели и алгоритмы решения непрерывных 
задач оптимального разбиения множеств: Автореф. дис... докт. физ.-мат. наук:  
– К., 1991.  
3. Киселева Е.М. О сходстве и различии некоторых непрерывных задач о 
покрытии и разбиении// Вопр. прикл. матем. и матем. моделиров. – Д.: ДГУ, 
1997. – С. 68-77. 
4. Михалевич В.С. Оптимизационные задачи производственно-транспортного 
планирования: Модели, методы, алгоритмы/ В.С. Михалевич, В.А. Трубин, Н.З. 
Шор – М.: Наука, 1986. – 264с. 
5. Сухарев А.Г. Глобальный экстремум и методы его отыскания // 
Математические методы в исследовании операций. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – 
1981. – С. 4-37.  



 
 

160 

6. Jandl H. Continuous set covering problem as quasidifferentiable optimization 
problem/ H. Jandl, H. Weider // Оptimization. –1988. –V.16, №6. –Р.781-802.. 

 
 

Нестеренко О. С., аспірант 
Одеський національний економічний університет 

 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ЇЇ ІННОВАЦІЙНА 

СКЛАДОВА, ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Національна конкурентоспроможність є головним показником, який 

відображає стан економіки країни та рівень економічного розвитку. 
Конкурентоспроможність країн все в більшій степені визначається 
спроможністю національних економік генерувати, впроваджувати та 
пропонувати нові технології. Проте процеси глобалізації в світовому 
господарстві привели до того, що посилилась глобальна конкуренція між 
державами. Комерційний успіх та конкурентоспроможність все в більшій мірі 
визначається спроможністю до інновацій, до просуванню на ринок нових 
товарів та послуг, до покращенню якості існуючих товарів. 

Проблеми дослідження інноваційної складової конкурентоспроможності  
не нові в нашій країні. Над даною проблемою працювали такі автори:  
Ю.П. Морозов, Д.В. Соколов, О.Б. Титов, О.І. Пригожин, О.К. Казанцев,  
В.Г. Федорова, Р.О. Фатхудінов, та інші. На сьогоднішній день питання 
конкурентоспроможності та її інноваційна складова залишається не вирішеним. 

Інновації впливають на конкурентоспроможність країни, проте досі серед 
вчених не існує загальноприйнятої думки, щодо впливу інновацій на 
конкурентоспроможність та її вимір. А також не існує загальноприйнятої  
думки щодо визначення  та в якій мірі інноваційна складова впливає на 
конкурентоспроможність. 

Розвиток країни залежить від рівня доданої вартості у виробництві 
продукції. І чим вищий її рівень, тим більш конкурентоспроможною являється 
національна економіка даної країни. Загальновідомим залишається й те, що 
рівень доданої вартості в українських товарах складає незначну частину, тому 
основу експорту складає не готова продукція, а сировина, яка має вартість 
меншу ніж імпортований товар, який вироблений з даної сировини. На сьогодні  
в Україні є значний природний, економічний, культурний та науково-освітній 
потенціал, який не використовується в повному обсязі. Так, наприклад, за 
інтенсивністю науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Україна 
отримала 37 місце, продуктивністю праці - 69, концентрацією високих 
технологій - 47, числом дослідників - 39, продуктивністю промисловості - 34, 
рівнем освіти - 6, патентною активністю – 17 [1].  

 В цілому за даними агентства «Bloomberg», у 2012 році Україна займала 
47 місце із 50 країн, які були представлені у рейтингу «Самих інноваційних 
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країн світу».  Взаємозв’язок інновацій та конкурентоспроможності України 
представлено в  табл. 1 [2]. 

Таблиця 1  
Індекси конкурентоспроможності України за 2008-2012 роки 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 
Загальна кількість країн по 
яким розраховано індекс 
конкурентоспроможності 

134 133 139 142 144 

Загальний рейтинг індексу 
конкурентоспроможності 
України, в т.ч.: 

72  82  89  82  73  

 з інноваційної складової 52 62 63 74 71 
 витрати на науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські 
роботи 

52 68 69 75 104 

 здатність до інновацій 31 32 37 42 58 
 державні закупівлі високих 

технологій 54 85 112 112 97 

 
Як видно з таблиці,  у 2012 році рейтинг індексу 

конкурентоспроможності України з 2008 по 2011 р. знизився, але у 2012 році 
він значно підвищився: на 9 пунктів у порівнянні з 2011 роком. 

  Рейтинг індексу конкурентоспроможності включає 12 показників 
сумарне значення яких і визначає рейтинг країни серед інших країн. 
Інноваційна складова конкурентоспроможності країни залежить від різних 
показників, але в значної мірі вона визначається кількістю виконаних наукових 
та науково-технічних робіт. Розглянемо цей показник у динаміці за 2000-2011 
роки (див. рис.1). 

 

 
 

Рис.1 Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт за 
спрямуванням  (тис. одиниці) у 2000-2011 рр.[Розраховано автором на основі 

статистичного щорічника 3] 
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Як видно з рисунка 1, найбільша кількість наукових робіт припадає на 

інші роботи, а також на створення нових виробів, основне завдання, на наш 
погляд, повинне стосуватись збільшенню робіт на створення та удосконалення 
нових видів технологій, оскільки, загально відомим є той факт, знос 
обладнання, яке використовується у виробництві складає більше 60%.  

Саме слово «інновація» походить від латинського «інноваре» 
(«відновлення», «оновлення»). Англійське слово та поняття “іnnovation” 
відповідає нашому як «введення нового» чи «введення новацій». Тобто 
практичне використання новації з моменту її виробництва та розповсюдження у 
якості нових продуктів або послуг є нововведенням (інновацією). Під новацією 
розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, нове явище 
(відкриття). 

Низьким є рівень комерціалізації результатів наукових досліджень, 
відсутні ефективні зв'язки науки і виробництва, повільно і безсистемно 
розвивається мережа сучасних інноваційних структур (технопарків, бізнес-
інкубаторів, венчурних фондів, інших організацій інноваційної інфраструктури) 
та низька доля промислових підприємств, які займаються інноваційною 
діяльністю (див. табл. 2) [3]. 

 
Таблиця   2 

Інноваційна активність промислових підприємств України у  
2004-2011 рр. 

Показники/Роки 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Питома вага підприємств, що 
займалися інноваціями, % 13,7 11,9 11,2 14,2 13,0 12,8 13,8 16,2 

Питома вага підприємств, що 
впроваджували інновації, % 10,0 8,2 10,0 11,5 10,8 10,7 11,5 12,8 

 
З таблиці 2 видно, що рівень інноваційної активності промислових 

підприємств України за наведений період залишався низьким і суттєво не 
змінився. Проте можна виділити позитивну тенденцію, порівнюючи 2011 рік з 
2004-2010 рр. по обом показникам. Хоча, все одно, рівень розвитку та 
впровадження інновацій залишається на дуже низькому рівні. 

Все це обумовлює також зростання собівартості продукції і як наслідок – 
невисокий рівень конкурентоспроможності продукції.  

Треба відзначити, що невисокий рівень впровадження інноваційних 
розробок у промисловості обумовлений різними факторами. Розглянемо 
найбільш, на наш погляд, впливові.   

Звісно, що в умовах широкомасштабного освоєння технологічних 
інновацій на першому плані цього процесу знаходиться ринковий попит. Але 
процеси самоорганізації, що обумовлені розвитком ринкових відносин, не в 
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змозі забезпечити необхідний рівень інноваційної діяльності, зокрема, 
формування нових механізмів взаємодії різних ринкових інститутів. 
Ефективний розвиток цих процесів необхідно підтримувати за допомогою 
відповідної інноваційної політики з боку держави. 

Також незадовільним залишається й фінансування інноваційної 
діяльності. В Україні найбільша частка фінансування інноваційної діяльності 
припадає на самих підприємств, держава  фінансує лише 0,73% від загальних 
витрат, проте як відомо передові країни витрачають на фінансування НДДКР 
від 2-3 % від ВВП. У таблиці 3 приведена структура фінансування інноваційної 
діяльності в Україні у 2000-2011 рр. у % [3]. 

 
Таблиця 3 

Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 
 за 2000-2011 роки 

2000 2005 2010 2011 

Показники 
тис. грн. тис грн. 

2005 р 
у % до 
2000 р 

тис грн. 
2010 р у 

% до 
2000 р 

тис грн. 2011 р у % до 
2000 р 

Усього в т.ч. за 
рахунок коштів: 1757149 5751562,9 327,32 8045495,2 457,87 14333891,9 815,75 

державного 
бюджету 7720,2 28056,8 363,42 87001 1126,93 149169,4 1932,20 

місцевого 
бюджету 1777,6 14923,4 839,53 5663,7 318,61 12261,1 689,76 

позабюджетних 
фондів 33377,5 251,4 0,75 929 2,78 491 1,47 

вітчизняних 
інвесторів 49406,8 79635,7 161,18 31018,7 62,78 45386,2 91,86 

іноземних 
інвесторів 133055 157939,8 118,70 2411395,6 1812,33 56870,6 42,74 

кредити 109993 409689,6 372,47 626107,6 569,22 5489485,7 4990,75 
інші джерела 22475,1 15675,3 69,75 108143,9 481,17 994677,2 4425,69 

власних коштів 1399344 5045390,9 360,55 4775235,7 341,25 7585550,7 542,08 
 
Як видно з таблиці 3 найбільша частина коштів від загального обсягу 

фінансування припадає на власні кошти самих підприємств, а держава бере на 
себе лише 1% витрат. Але, як відомо, для того щоб займатися та впроваджувати 
інновації підприємствам треба чималі кошти, тому більшість із них не в змозі 
впроваджувати інновації у свою діяльність.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Головними 
перешкодами зростання рівня конкурентоспроможності країни, на наш погляд, 
є: 

 незадовільне державне фінансування підприємств і впровадження 
інноваційних розробок; 

 низький рівень рейтингу індексу конкурентоспроможності України 
серед країн світу; 

 невелика кількість підприємств, що займаються інноваційною 
діяльністю та лише 9,6% з них працюють у сфері інформатизації та 
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інжинірингу; 
 найголовнішою проблемою стала практика ігнорування 

законодавства або призупинення дії статей законів, які стосуються 
фінансування інноваційної діяльності. Такі дії не збільшують заохочення 
корпоративного сектору до впровадження інноваційних проектів та нівелюють 
позитивний потенціал напрацьованої нормативної бази. 

 проблема фінансового забезпечення інвестицій, як основна 
складова, що забезпечує розвиток інноваційного процесу на підприємствах, 
залишається однією з найбільш гострих для вітчизняної промисловості. 
     Фінансування інноваційної діяльності підприємств здійснюється переважно 
за рахунок власних коштів. Державне фінансування та підтримка є дуже 
мізерними. Вважаємо, що для підприємств, які впроваджують інноваційну 
діяльність, повинна бути впроваджена система специфічних заходів різнобічної 
підтримки і, насамперед, поліпшення фінансового забезпечення.  
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МОДЕЛЬ МАГИСТРАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТНО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Важной задачей реформирования национальной экономики остается поиск 
рациональных методов и способов активизации развития тех видов 
деятельности, для которых существуют все необходимые условия и которые по 
своей социальной результативности и экономической отдаче могут составить 
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достойную конкуренцию традиционным отраслям хозяйства. Среди таких 
своеобразных «ядер роста» приоритетное место занимает курортно-
рекреационная сфера. 

Как показывают исследования, понятие современного курортно-
рекреационного комплекса выходит за границы его отождествление с 
санаторно-курортной сферой, образуя сложно организованную социально-
экономическую систему. Согласно определению система есть «совокупность 
элементов и связей между ними, которая владеет определенной целостностью». 
Основываясь на этом, мы предлагаем использовать системный подход к 
раскрытию сущности курортно-рекреационных комплексов, который на наш 
взгляд наиболее полно отображает современную тенденцию их развития.  

Построим математическую модель для поиска оптимального управления 
территориальным курортно-рекреационным комплексом. Экономическую 
модель такого комплекса опишем уравнением движения капитала 

)(tKI
dt
dK  , 

где K  - стоимость основных рекреационных фондов; I  - инвестиции на их 
обновление;   - коэффициент амортизации фондов. Из однопродуктовой 
модели имеем CYI  , где XXXWXY )1(   , X  - 
произведенный рекреационный продукт, Y  - конечный продукт, 10   - доля 
продукта, задействованная в производстве, C  - непроизводственное 
потребление. Зададим управление YCu  , которое показывает, какая доля 
конечного продукта (в денежном выражении) направляется на 
непроизводственное потребление, причем 10  u . Тогда 

XuYuI )1)(1()1(   . Подставим это выражение в экономическую 
модель и получим дифференциальное уравнение, которое описывает движение 
основных рекреационных фондов курортно-рекреационного комплекса 

)()1)(1( tKXu
dt
dK   . В качестве целевой функции выберем 

интегральное среднее непроизводственное потребление каждого сотрудника 
комплекса на длительном интервале управления Tt ,...,0 , которое выражается 

формулой  
T

o

dt
L
CJ max , где L  - количество сотрудников курортно-

рекреационного комплекса. При большом интервале управление T  происходит 
дисконтирование средств. Введем в целевую функцию фактор 

дисконтирования, тогда она примет вид   
T

o

t dte
L
CJ max , где   - 

коэффициент дисконтирования. Также в базовом уравнении применим 
относительную переменную LKk   - фондовооруженность, LCc   - среднее 
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непроизводственное потребление и LXx   - производительность труда. Тогда 
с учетом новых переменных получаем 

knxu
dt
dk )()1)(1(   . 

Для описания нормируемой модели введем также нормируемую 
производственную функцию Кобба-Дугласа ),,()1(),( tLKFLtkfx  . Для 
нормируемых переменных целевая функция примет вид 

   
T

o

T
tt dtuxedte

L
CJ max)1(

0

   

Таким образом, в нормируемой оптимизационной задаче состоянием системы 
является фондовооруженность k , а управлением является нормируемая 
функция производства курортно-рекреационного продукта ),( tkfx   и доля 
непроизводственного среднего потребления u .  

Приведем задачу к классическому виду и применим для ее решения метод 
динамического программирования, согласно которому функция R  при 
заданных условиях имеет вид  

tuxeknxu
kt

tuxkR  







 )1(])()1)(1[(),,,(  

Оптимальные процессы )(tkop  и )(txop  найдем из условия 
),,(maxarg)(),( txkRtxtk opop  . Если 1 , то 0)1(   и максимум R  по x  

достигается при ),()( tkftxop  . Проведем максимизацию R  по k  при 

),()( tkftxop  . Если 10  , то 



 














 1

1
1
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t

op e
n

btk . Такое уравнение 

оптимальной фондовооруженности назовем магистралью. 
Для определения оптимального управления )(tuop  курортно-

рекреационным комплексом возьмем производную от уравнения магистрали и 
подставим это выражение в уравнение, которое описывает нормируемую 
модель курортно-рекреационного комплекса и окончательно получим 













n

n
tuop

11)( . Из этого соотношения видно, что оптимальное 

управление в приведенной модели не зависит от времени и при условии 






1

 определяется как  1opu , где   - коэффициент эластичности 

по труду. Таким образом, управление курортно-рекреационным комплексом 
является фактором инновационности и зависит от внедрения новых системных 
технологий управления и современных рекреационных механизмов 
оздоровления. 
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Если начальное условие фондовооруженности курортно-рекреационного 
комплекса )0(k  совпадает с начальным значением уравнения магистрали opk , 

т.е. 
0

)()0(



top tkk , то полученное уравнение магистрали является уравнением 

оптимального развития курортно-рекреационного комплекса (рис. 1). 
 
 

 
 

Рис. 1. Оптимальная магистраль развития территориального курортно-
рекреационного комплекса (г. Бердянск) 

 
Обозначим траекторию выхода на магистраль зависимостью  . Функция   

является решением дифференциального уравнения нормируемой 
однопродуктовой модели курортно-рекреационного комплекса при 
фиксированном значении управления 1u . Уравнение траектории выхода на 
магистраль )(t  будет определяться из соотношения 
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Время выхода на магистраль 1t  определяется из уравнения )()( 11 ttkop  . Тогда  
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После преобразований формула для расчета времени выхода на магистраль 
имеет вид 
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Если при заданном управлении 1u  время Tt 1 , то задача выхода на магистраль 
может быть решена. Иначе, при Tt 1  выход на магистраль за отведенное время 
управления T  невозможный. В этом случае нужно или уменьшить величину 1u , 
или отказаться от мечты выйти на магистраль в течение времени T . 

Исследование в рамках проекта разработки системной методологии 
управления устойчивым развитием территориального курортно-
рекреационного комплекса позволило получить следующие результаты: 

предложен теоретико-методологический подход применения методов 
системного анализа в деятельности регионального курортно-рекреационного 
комплекса на основе интеграции его составляющих; исследованы их 
особенности и характеристики, которые позволяют адекватно реагировать на 
динамику изменения рыночной среды; 

построена и исследована модель оптимального магистрального развития 
территориального курортно-рекреационного комплекса; обоснованы 
временные параметры выхода на магистраль с целью получения наиболее 
высоких экономических результатов.  

 
 

 
Скороход А. Б., к.е.н., доцент 

Национальная металлургическая академия Украины 
 

МОДЕЛИ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Современная модель экономики имеет четыре важнейших недостатка. 
Во-первых, она игнорирует мораль. Во-вторых, она переоценивает значение 
рациональности и личного интереса. В-третьих, люди рассматриваются в ней в 
качестве обособленных индивидов, взаимодействующих друг с другом только 
посредством торговли и потребления. Наконец, в-четвертых, она недооценивает 
фактор неопределенности [1]. 

В двусторонних коммерческих отношениях сходятся лица, мотивируемые 
личным интересом, но результат оказывается взаимовыгодным. Порождает ли 
такой взаимно эгоистичный интерес подлинную симпатию? 

В определенном смысле, вероятно, с этим предположением можно 
согласиться. Ведь для того, чтобы вообще согласиться на сделку, необходимо 
хотя бы минимально доверять противоположной стороне. Покупатель, 
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например, не захочет вступать в коммерческие отношения с продавцом, 
который не внушает ему доверия, ведь покупателю зачастую не хватает 
специальных знаний, позволяющих оценить качество товара, или же на это 
требуется время, по прошествии которого отменить сделку уже нельзя. Именно 
поэтому в ходе торга о цене товара продавец обычно ведет переговоры в 
дружелюбной манере, стараясь, по крайней мере, казаться искренним и 
честным. В конце концов финальным гарантом сделки выступают деньги, 
поскольку их ценность, обеспеченная какой-либо беспристрастной инстанцией, 
признается повсеместно. Без денег общество было бы вынуждено вернуться к 
обмену или дарению, а это куда менее удобно. 

Опираясь на концепт доверия, гораздо легче объяснить причины 
нынешнего экономического кризиса. Его породили одновременно неуместное 
доверие и злоупотребление доверием. В последние десятилетия многие из нас, 
жителей передовых стран, широко пользовались деньгами, включая их 
кредитные производные, для наращивания потребления или обеспечения 
собственной безопасности [1]. 

Нормы доверия (trust – «оказание доверия») и честности (trustworthiness – 
букв. «заслуживание доверия») не только способствуют росту материального 
благосостояния, но и могут быть его следствием. В экономической науке такая 
двусторонняя зависимость называется эндогенной, а ее игнорирование в 
эмпирической работе приводит к смещенным оценкам эффектов, которые 
интересуют исследователя, – в данном случае воздействия уровней доверия на 
темпы экономического роста. 

Проведенные на сегодняшний день исследования оставляют открытым 
вопрос о причинно-следственной связи между доверием и  экономическими 
показателями – методы эконометрического анализа, в частности 
инструментирование индекса доверия лаговыми значениями переменных или 
прокси в виде других институциональных индикаторов, лишь частично решают 
эту проблему. Устойчивость оценок к размеру выборки и различным 
спецификациям модели также является небезусловной. Остается открытым и 
более фундаментальный вопрос – а что именно меряет индекс доверия? 

Возражения существуют и против адекватности измерения какого бы то 
ни было доверия на основании опросов типа World Value Survey. По мнению 
исследователей меры доверия из обзоров не соответствуют поведению людей в 
условиях экономических экспериментов, где им предлагается проявить свое 
доверие к ближнему, когда на кону стоят реальные деньги. 

Куда более важным оказывается иной вопрос: как влияют экономические 
(а также политические,  социальные, культурные) условия на уровень доверия? 
А этот вопрос снова возвращает нас к уже поставленной проблеме: как 
возникает привычка к доверию, от чего зависит ее устойчивость и сила? [2]. 
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На сегодняшний день существуют две методики построения индексов 
доверия: 

• Методика опросов («эмоционально-психологическая»); 
• Методика анализа фактических данных («экономическая»). 
Преимущество первой методики заключается в том, что она позволяет 

оценить мотивацию субъекта при принятии тех или иных решений, то есть 
понять, как воспринимается ситуация потребителями, большинство из которых 
не являются профессиональными экономистами [3]. 

Однако не стоит забывать, что эффективность данного подхода во многом 
зависит от достоверности информации, предоставляемой потребителями. 
Очевидно, что уровень достоверности, в свою очередь, определяется степенью 
доверия к органам, аккумулирующим эту информацию (особенно в случаях, 
когда присутствуют вопросы об уровне доходов и т.д.). Методика анализа 
фактических данных позволяет оценить популярность более и менее рисковых 
инструментов на основании количественных характеристик. Однако к 
недостаткам данной методики можно отнести то, что не всегда количественные 
изменения подтверждаются соответствующими психологическими 
настроениями. 

Тем не менее, второй метод представляется более предпочтительным, а 
учитывая анализ достаточно большого объема ретроспективных данных и 
описательную составляющую, это позволит проанализировать эмоциональные 
всплески и понять тенденции, появившиеся в течение последних лет. 

При построении интегрального индекса доверия предлагается учитывать 
показатели, отражающие деятельность большинства субъектов экономики. При 
определении набора этих показателей принималось во внимание, что каждый из 
них должен в той или иной степени описывать процесс взаимодействия субъек-
тов и, таким образом, в некоторой степени характеризовать доверие, которое 
присутствует в процессе этого взаимодействия. Не учитывались параметры, 
которые формируются директивным методом, поскольку они носят характер 
обязанности, а не добровольного выбора и далеко не всегда их изменения 
объясняются экономическими причинами. Поэтому такие факторы не отражают 
степень доверия, возникающего в процессе добровольного взаимодействия 
субъектов. 

Вторым условием отбора показателей было регулярное их отслеживание 
официальными статистическими органами и доступность в открытых 
источниках [3]. 
Существующие ограничения использования методики: 

• Ограниченный перечень показателей. 
Перечень показателей (индикаторов), которые были взяты для расчета 
интегрального индекса доверия, - максимально возможный из значительного 
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количества существующих показателей, статистика по которым ведется на 
регулярной основе и по которым есть аналогичные показатели в европейской 
статистике. 

• Субъективизм в определении весов показателей 
Значимость различных показателей, с точки зрения характеристики ими уровня 
доверия, различная. Однако оценить эту значимость можно только на 
основании экспертных оценок. В этом случае обоснованность весов будет тем 
выше, чем больше число экспертов и чем более высок их профессиональный 
уровень [3]. 
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ 

КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ В ЕКОНОМІКО-
МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

 
Математичні методи являються одним з найважливіших інструментів 

аналізу економічних явищ і процесів, побудови теоретичних моделей, що 
дозволять відобразити існуючі зв’язки в економічному житті, прогнозувати 
поведінку економічних суб’єктів і економічну динаміку. Математичне 
моделювання стає мовою сучасної економічної теорії. Одним з перспективних 
напрямів в математичних методах в економіці на даний момент являється 
економіко-математичне моделювання з використанням комплексних змінних. 

Сучасне економіко-математичне моделювання оперує широким класом 
моделей і методів дійсних змінних. І практично в кожному з напрямів 
економіко-математичного моделювання вчені зіштовхуються з обмеженістю 
математичного апарату, пересвідчуючись в тому, що яким би складним цей 
апарат не був, він не здатний задовільним чином описати всі грані реальної 
економіки. Можна навести, десятки напрямів економіко-математичного 
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моделювання, коли моделі дійсних змінних, описують економіку досить 
посередньо, що переводе математичні моделі з області розв’язання практичних 
задач в область теорії умовних об’єктів, що мають мало спільного з реальною 
економікою. В цьому випадку вчені змушені вводити обмеження, які 
перетворюють ці моделі з множини абстрагованих образів в множину образів 
ідеалізованих, з властивостями, яких не має жоден реальний економічний 
об’єкт. Спроби розвинути такі моделі за рахунок включення нових змінних або 
ускладнення обчислювального апарату за рахунок все більш продуктивної 
обчислювальної техніки, являються дуже важливими, але суттєво ускладнюють 
опис моделі. Тому виникає нагальна потреба в використанні інших принципів 
економіко-математичного моделювання, включаючи теорію функцій 
комплексної змінної.  

Слід зазначити, що економісти давно зіштовхувалися з ситуаціями, коли в 
ході побудови і реалізації деяких моделей їм доводилось обчислювати уявні 
корені. Деякі науковці досліджували поведінку таких моделей комплексних 
змінних, як одне з цікавих явищ в моделюванні економіки. Але на жаль 
практичних рекомендацій щодо широкого використання комплексних змінних з 
таких побудов не слідувало.  

Очевидно, що комплексна змінна сама по собі може розглядатися як 
модель, що характеризує властивості об’єкту більш комплексно, ніж просто 
дійсна зміна, яка теж характеризує об’єкт. Коли ми розглядається такий 
економічний показник, як, наприклад, валовий прибуток G, то зрозуміло, що 
він надає можливість оцінити тільки одну сторону складного економічного 
явища - результатів виробничого процесу. Не випадково, коли виникає ситуація 
прийняття рішень, ніхто не задовольняється критерієм максимуму валового 
прибутку. Це тільки в сучасній економічній теорії пояснюють поведінку фірми, 
орієнтуючись на критерій максимуму валового прибутку. У реальній економіці 
в якості не менш важливого економічного показника розглядають показники 
витрат на виробництво продукції ( витрати виробництва C ). А потім, знаходячи 
відношення валового прибутку до витрат виробництва, обчислюють 
рентабельність [2]. 

Так як рентабельність є економічним показником, що відображає і 
витрати, і результати, тобто, є показником економічної ефективності 
виробництва, то її використовують як основний показник для прийняття 
економічного рішення. В реальній економічній практиці, описуючи за 
допомогою моделей дійсних змінних деякий виробничий процес, для прийняття 
рішення вчені змушені моделювати і валовий прибуток, і витрати виробництва. 
Оскільки це дуже не зручно, будують одну модель, підсумовуючи валовий 
прибуток з витратами, в результаті чого отримують валовий випуск. Саме 
валовий випуск і розглядається в економіко-математичному моделюванні як 
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основний виробничий результат. Бажання одночасного моделювання двох 
економічних змінних - валового прибутку і витрат виробництва легко 
задовольняється, якщо розглядати виробничий результат як комплексне число. 
Це комплексне число в такому випадку саме по собі виступає як модель, що 
відображає результати виробництва. Для розглянутого випадку вона може бути 
представлена в такому вигляді: 

                  Z=G+iC,                     (1) 
тут i – уявна одиниця.  
Використання в моделюванні величину Z дозволяє одночасно враховати  

валовий прибуток G і витрати виробництва С, оскільки вони є невід'ємними 
характеристиками комплексного числа. Тобто, виконуючи дії з якою-небудь 
однієї комплексною змінною, дослідник виконує тим самим дію з двома 
дійсними змінними. Отже, використання комплексної змінної як деякої моделі, 
що пов'язує воєдино дві економічні змінні, дозволяє отримати більш 
компактніший запис, з одного боку, і включити в економіко-математичну 
модель більш детальну інформацію про об'єкт моделювання, з іншого боку [2]. 

Навіть, якщо просто додати дійсну і уявну частини змінної, то можна 
отримати відомий показник - валову виручку:  

                                               Q=G+C,                                                     (2) 
 а якщо знайти відношення дійсної частини до уявної, то отримаємо 

арктангенс полярного кута комплексного числа і  рентабельність по 
собівартості:   

                                                         
Gr
C

                                                     (3) 

Тобто, обчислюючи значення однієї комплексної змінної в ході 
моделювання економіки, отримуємо можливість знайти значення не тільки двох 
вихідних змінних, але і додаткових показників, що є похідними від них. 
Модуль комплексного числа, який визначається як  

                                                         
2 2R G C  ,                                               (4) 

не має аналогів у системі техніко - економічного аналізу, і являється новим 
економічним показником, що відображає масштаб виробництва. Його 
використання на практиці може розширити діагностичний апарат, наприклад, 
такого розділу економіки, як аналіз господарської діяльності. Відношення 
валової виручки Q до масштабу R також може дати додаткову характеристику 
виробництва, властивості якої можуть бути корисні при здійсненні 
економічного аналізу [2].  

Таким чином застосування моделей комплексних змінних відкриває нові 
можливості для більш докладного, більш детального моделювання економіки. 
Використання цього математичного апарату розширює інструментальну базу 
моделювання економіки. Актуальність математичного моделювання 
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економічних систем з використанням теорії комплексних чисел обумовлена 
високим значенням проблеми удосконалення математичних і інструментальних 
методів за рахунок використання теорії комплексних чисел, що дозволить 
отримати не лише більш компактний запис, а і включити в економіко 
математичну модель детальнішу інформацію про об’єкт моделювання. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ 

 
Будь-якому суспільству необхідна оновлена вища освіта для вирішення 

завдань ХХІ століття, для забезпечення своєї інтелектуальної незалежності, для 
продукування і розвитку знань, для підготовки і формування відповідальних й 
освічених громадян і кваліфікованих фахівців, без яких неможливий ні 
економічний, ні соціальний, ні культурний, ні політичний прогрес у жодних 
націях [1]. 

Важливим стимулом для відновлення змісту освітніх послуг є сучасна 
економічна і політична ситуація в Україні, що забезпечує вітчизняним вищим 
навчальним закладам доступ на закордонний ринок, а іноземним навчальним 
закладам – на вітчизняний ринок освітніх послуг, створюючи додаткову 
конкуренцію. Це підштовхує вищі навчальні заклади України до системних і 
глобальних змін у своїй освітній діяльності.  

ХХІ століття змінює смислове навантаження поняття «фахівець». Якщо 
дотепер ми вважали, що фахівець – це людина, що володіє необхідним набором 
знань у конкретній галузі, то тепер – це працівник, який не тільки володіє 
базовими знаннями і уміннями, але й здатний розвивати і безупинно обновляти 
ці знання. На відміну від традиційної системи навчання підготовка такого 
фахівця передбачає не тільки одержання студентом необхідних знань для 
ефективної практичної діяльності, але й придбання навичок самостійного 
підвищення рівня цих знань. В умовах реалізації такого підходу навчання 
викладач повинен залучати студента до дослідницької роботи з аналізу 
існуючих економічних систем, на основі якого здійснюється проектування 
сучасних інформаційних технологій. 

Але таким вимогам не відповідає рекомендований навчальний план 
підготовки бакалаврів за фахом «Економічна кібернетика», який заснований на 
суб’єктно-об’єктній моделі освітньої діяльності, не враховує вимоги часу і 
містить тверду регламентацію переліку рекомендованих дисциплін, що 
виключає ініціативу кафедральних колективів і можливість широкого вибору 
дисциплін з орієнтацією на передбачувану трудову діяльність у відповідній 
галузі. 

Зараз ринкова економіка потребує фахівців з високими адаптаційними 
навичками роботи в умовах, які постійно змінюються. Але затверджений 
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навчальний план навпаки обмежує освіту за фахом, перетворюючи вибіркові 
дисципліни, у дисципліни, перелік яких уже твердо визначений у стандарті. 

Болонський процес припускає підвищення ролі випускаючих кафедр і 
науково-методичних комісій у формуванні сутності освіти. Саме кафедра 
повинна визначати, які дисципліни (на вибір) і в яких обсягах повинні бути 
запропоновані студентам, а студенти, у свою чергу, повинні вибирати для 
вивчення ті дисципліни, які необхідні їм для подальшої роботи і службової 
кар'єри. Звідси виникає потреба в розмаїтості технологій індивідуалізації 
навчального процесу зі зменшенням кількості дисциплін, які не будуть 
використані на практиці. 

Що стосується фундаментальних дисциплін, то майбутній фахівець 
повинен усвідомлювати мету вивчення тієї або іншої дисципліни, мати чітке 
уявлення про кінцеві результати навчання, а також про те, як ці результати 
можуть бути використані в його професійній сфері. 

Завдання формування робочого навчального плану спеціальності 
«Економічна кібернетика» в останні роки ускладнюється головним чином через 
те, що границі поняття «економічна інформатика» або «економічна 
кібернетика» розширилися на стільки, що стає важко визначити його в рамках 
однієї дисципліни. Економічна кібернетика (або економічна інформатика) 
складається із цілого ряду самостійних дисциплін, кожна з яких має свою 
педагогічну специфіку. Сучасний фахівець в області економічної кібернетики 
повинен на концептуальному, методологічному і теоретичному рівнях володіти 
методами аналізу, синтезу і оптимізації систем управління в економіці; мати 
знання по моделюванню економічних завдань, управління фінансами, в 
бухгалтерському обліку, менеджменті й маркетингу; володіти сучасними 
математичними методами аналізу і прогнозування з використанням новітніх 
інформаційних технологій. Тому з розвитком інформатики виникає 
необхідність додавати все більшу кількість матеріалу в обов'язкові обсяги 
знань, що у свою чергу веде до збільшення кількості дисциплін. Обговорення 
цієї проблеми показало, що необхідно намагатися звузити список обов'язкових 
дисциплін, у той час як структура додаткових дисциплін повинна помітно 
варіювати залежно від спеціальної спрямованості ВНЗ, потреб й інтересів 
конкретного регіону, а також від зацікавленості студентів.  

Економічна кібернетика – це наука, що досліджує особливості протікання 
процесів управління і бізнес-процесів в економічних системах, проблеми 
синтезу систем керування економічними об'єктами, а також процеси передачі й 
обробки інформації в системах. Для засвоєння теоретичних основ і придбання 
практичних навичок моделювання, створення програми майбутнього 
поводження об'єкта управління і способів її ефективної реалізації набуває 
важливості блок дисциплін, які представляють все різноманіття економіко-
математичного моделювання (економіко-математичне моделювання в 
діяльності банків, економіко-математичне моделювання в менеджменті 
організацій, економіко-математичні методи й моделі в маркетингу, в управлінні 
персоналом, в аналізі й аудиті, в управлінні фінансами й ін.). 
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Поняття «система» ставить за обов'язок студентам вивчати змістовну 
частину економічних систем, а також системи технічного і програмного 
забезпечення управління економічним об'єктом. Тому особливу важливість 
набуває блок економічних дисциплін. 

Субстратом управління є інформація, що виникає в процесі 
функціонування об'єкта управління і характеризує його внутрішній і зовнішній 
стан. Отже, для підготовки фахівця з економічної кібернетики є необхідним 
блок дисциплін, у який увійдуть основи алгоритмізації, основи програмування 
й теорія складності, архітектура й організація ЕОМ, операційні системи, 
розподілені обчислення, мови програмування, управління інформацією, 
програмна інженерія і методи обчислення. Матеріал, що не увійшов у 
представлений набір дисциплін, можна розглядати як факультативний (на 
вибір). 

Перераховані вище набори курсів повинні становити основний набір 
знань бакалавра. Цей основний набір повинен бути як можна меншим, що 
надасть освітнім установам більшу можливість вибору факультативних 
компонентів навчального плану з урахуванням індивідуальних потреб. 

Обов'язкові курси самі по собі не повинні бути повною навчальною 
програмою підготовки фахівця. Обов'язкові дисципліни повинні доповнюватися 
факультативними курсами. Ця додаткова робота може (і повинна) розрізнятися 
залежно від завдань університету (академії), від основних областей проведення 
досліджень і від особистих переваг студентів. 

Досвід закордонних університетів показав, що для найбільш складних 
дисциплін необхідно поетапне освоєння, а саме: вступний курс, просунутий і 
повний. Такими дисциплінами з поетапним освоєнням можуть бути 
програмування і економіко-математичне моделювання. Вступні курси цих 
дисциплін дозволять використовувати отримані знання і уміння для освоєння 
інших дисциплін. Просунутий курс дозволить підготувати повноцінного 
фахівця першого ступеня (бакалавра), а повний курс повинен вивчатися в 
магістратурі й використатися в дипломному проектуванні. 

У наші дні ринок праці перенасичений і проблема працевлаштування 
молодих фахівців стоїть досить гостро. Важливою конкурентною перевагою 
сучасного фахівця є його ефективна робота в комп'ютерно-інформаційному 
середовищі, здатність виконувати складні операції над даними і генерувати 
інформацію стратегічного характеру. Для підготовки такого роду фахівців 
ефективним є розширення і поглиблення знань у кожній предметній області, 
подальший інтелектуальний розвиток і уміння вирішувати нестандартні задачі. 

 
Література 

1. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры (Всемирная конференция по высшему образованию. 
ЮнескоПариж). [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.e-
joe.ru/sod/99/4_99/st180.html 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 
 

Пилотный проект системы онлайн-обучения эксплуатируется на кафедре 
Экономической информатики НМЕТАУ с октября 2012 года.  

Онлайн-обучение осуществляется со студентами 3, 4 и 5 курсов, хотя 
подготовка студентов специальности Экономическая кибернетика позволяет 
начать такое обучение со 2-го курса, что и будет реализовано в дальнейшем.  

Как показал опыт эксплуатации системы, возможность оперативного 
круглосуточного доступа через интернет ко всей учебно-методической 
литературе  и к заданиям по дисциплине помогает многим студентам, особенно 
работающим, соблюдать и даже опережать сроки защиты учебных заданий. 

Предполагается, что скорость интернет-канала и быстродействие 
процессора не могут быть существенно изменены для техники, уже имеющейся 
у пользователей и  поставщика услуг облачного хранилища. Вместе с тем объём 
памяти облачного хранилища определяет стоимость эксплуатации этого 
хранилища [1]. Поэтому целесообразно прогнозировать только объём памяти, 
необходимой в облачном хранилище и на компьютере пользователя.  

Всю информацию, хранящуюся в информационной базе системы, по 
динамике изменения можно разделить на постоянную и переменную. К 
постоянной относится информация операционного, методического блока и 
блока планирования. Действительно, состав инструкций, расписаний и 
объявлений практически не меняется, только корректируется их содержание. 
Преподавателями кафедры читаются фиксированное число  дисциплин, 
методическая документация по которым обновляется, но постоянна по составу 
и объёму. 

К переменной части информации в облачном хранилище в принципе 
относится корзина  с папками,  удаленными из информационной базы. 
Удаление выполняется пользователями в ходе корректировки и актуализации 
информации. Прогнозировать такие корректировки нереально.  Однако можно 
утверждать, что при регулярной очистке корзины объём удаляемой 
информации не превышает объёма постоянной части информационного блока.  

 Общий объём постоянной части информационной базы по результатам 
эксплуатации пилотного проекта  системы составляет до 6500 мегабайт (мб). Из 
них 1500 мб – методический блок + организационный блок + блок 
планирования, до 1000 мб –  блок НИР  и  до 4000 мб – корзина в облачном 
хранилище. 

Переменная часть информационной базы – это информация, 
используемая непосредственно для онлайн-обучения.  

Сформировать аналитическую зависимость объёма указанной 
информации от влияющих на неё факторов нереально.  Для прогнозирования 
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этого показателя следует использовать статистическую модель, например,  
имитационную или эконометрическую. Эконометрическая модель в отличие от 
имитационной не требует подробного описания алгоритма функционирования 
системы, что и послужило основной причиной её выбора для прогнозирования 
[2, 3]. 

Основные факторы, влияющие на прогнозируемый показатель, 
выбранные экспертным методом: 

 число индивидуальных папок для размещения заданий, выполненных 
студентами; 

 средний объём информации, хранящейся в индивидуальной папке; 
 число дисциплин, изучаемых в   онлайн-режиме; 
 объём методической информации, используемой студентом для 

выполнения задания; 
 среднее  число заданий в месяц, запланированных к выполнению по 

дисциплине. 
Упрощение модели заключается в том, что для проверки статистической 

надёжности не выполняется анализ наличия мультиколлинеарности, 
автокорреляции, гетероскедастичности. Используется только проверка по 
критерию Фишера.  

При моделировании использовалась статистика, полученная за период 
эксплуатации пилотного проекта системы. 

Расчёты в Excel с дают следующие значения характеристик 
регрессионного уравнения: 

 регрессионные коэффициенты  1= -1279, 2=3, 3=2, 4=28, 5=119, 
6=34; 

 расчётное значение критерия Фишера F=45; 
 коэффициент детерминации R2=0,9. 
Так как расчетное значение критерия Фишера больше  его критического 

значения, равного 5, то и всё уравнение в целом статистически надёжно с 
вероятностью 0,95.  

Вычисленные значения коэффициентов эластичности 2=127, 3=2, 4=2, 
5=410, 6=8 показывают, что объём переменной части информационной базы 
увеличивается в 4 раза при увеличении  на 1% объёма информации,  
используемой студентом для выполнения задания.  

В  таблице 1 приведены два варианта ожидаемых максимальных значений 
факторов. В первом варианте указаны значения без использования 
видеоматериалов (видеолекций), во втором – с использованием таких 
материалов. 

Предполагалось, что учебные  видеоматериалы имеют объём в среднем 
70 мб на 1 час просмотра. Примером могут служить видеоматериалы, 
предоставляемые Центром компьютерного обучения при МГТУ им. 
Н.Э.Баумана [4]. 
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Таблица 1 
 

Ожидаемые значения факторов в системе онлайн-обучения 
Варианты Число 

индивидуальных 
папок  

 

Объём 
индивидуальной 

папки  
мб 

Число 
изучаемых 
дисциплин  

 

Объём 
информации 
по учебному 

заданию 
мб 

Число 
заданий по 
дисциплине  

в месяц 
 

1 60 70 25 11 2 

2 60 140 25 80 2 

 
 
Интервальный прогноз переменной части информационной базы 

рассчитан с учётом ошибки модели, возникающей из-за ограниченного объёма 
выборки, игнорирования части факторов, статистической взаимосвязи факторов 
и других причин.  

В результате расчёта интервального прогноза можно утверждать, что с 
вероятностью 0,95 максимальный объём переменной части информационной 
базы равен   3400  мб для 1-го варианта значений факторов и  равен  17000 мб  
для 2-го варианта. 

Таким образом, для 1-го варианта значений факторов общий объём 
памяти, резервируемой в облачном хранилище для размещения постоянной и 
переменной частей информационной базы, должен быть не меньше 6500 +  
3400  =  9900 мб. Для 2-го варианта значений факторов объём хранилища 
должен быть не меньше   6500 +  17000  =   23500 мб.  

По опыту эксплуатации системы определено, что объём памяти на 
компьютере, необходимый пользователю-преподавателю, составляет не более 
30% от объёма памяти облачного хранилища. Для пользователя-студента этот 
показатель равен примерно 10%. 

 
 

Список литературы 
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4. Центр компьютерного обучения “Специалист” при МГТУ им. Н.Э.Баумана 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
З УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОНТРОЛЬНИХ  ЗАХОДІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 
КОЛЕДЖІ РАКЕТНО-КОСМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 

ДНУ імені Олеся Гончара 
 

Розвиток системи вищої професійної освіти в Україні відбувається під 
впливом як безпосередньо вітчизняних, так і глобальних світових чинників, до 
яких відносять інформатизацію вищої освіти, створення інфраструктури 
телекомунікації і інформатизації взаємодій. У вітчизняній та зарубіжній 
педагогіці затвердилось розуміння нових можливостей інформатизації освіти. 
Інформаційні технології являються основою проектування і моделювання 
нового розвиваючого середовища та навчального простору, яке називають в 
дослідженнях “інформаційно-педагогічне середовище” [1].  

Сьогодні в Дніпропетровському коледжі ракетно-космічного 
машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся 
Гончара розроблені теоретичні передумови комп’ютерної технології навчання, 
які забезпечують реалізацію основних принципів дидактики, що пов’язані з 
навчанням, самостійною пізнавальною діяльністю, і управлінням навчальним 
процесом з використанням комп’ютерних дидактичних засобів. Коледж 
активно розробляє і використовує автоматизовані навчальні системи (АНС). 
 Дієвим шляхом підвищення ефективності навчального процесу вколеджі 
є рейтингова технологія оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу. 
Практика поєднання модульних технологій навчання і рейтингової технології 
оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу, яку застосовують з 70-х 
років ХХ століття у західноєвропейських та східно-атлантичній системах вищої 
освіти, отримала назву кредитно-модульної технології, має певні переваги і 
демонструє високі результати освіти. Не випадково однією з засад Болонської 
декларації є впровадження кредитно-модульної технології навчання та вико-
ристання системи перезарахування кредитів ECTS [2]. 

Адаптивні автоматизовані навчальні і контролюючі комплекси, робота 
яких базується на принципах диференційованого та індивідуального підходах в 
навчанні, сьогодні є  інструментом підвищення якості підготовки і ефективним 
засобом формування професійних якостей фахівців. Якісно новий рівень 
використання комп’ютерної техніки відкривається з розробкою 
інтелектуальних навчальних систем (ІНС). Цей підхід базується на 
дослідженнях в галузі штучного інтелекту. 

Використання в коледжі різних систем багатоступеневого контролю 
знань і умінь викликає необхідність розробки і апробації різноманітних 
взаємопов’язаних засобів контролю. В навчальному закладі активно 
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використовуються тести, як об’єктивний засіб вимірювання результатів 
навчання студентів.   

Тести, які використовують педагоги в коледжі для контролю знань і 
умінь, такі як: педагогічні, тести досягнень, дидактичні, тести викладачів, 
навчальні тести, тести контролю знань. Доцільно використовувати термін 
“дидактичні тести”, постільки вони більш адекватно відображають всю 
галузь дидактичних проблем контролю результатів навчального процесу. Тести 
застосовують для вирішення задач атестації навчального закладу, в залежності 
від обсягу контролю знань – для поточного, модульного та підсумкового 
контролів з дисципліни [3]. 

 Викладачі коледжу віддають перевагу педагогічним тестам, як 
сукупності взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, яка дозволяє 
надійно і об’єктивно оцінити знання та інші характеристики особистості 
студента [3]. 
        Застосування тестів в коледжі для контролю результатів навчання 
студентів  має певні переваги: 

− результати тестового контролю мають об’єктивний характер і 
відображають реальні досягнення студентів у засвоєнні навчального матеріалу, 
можливе багаторазове повторення умов перевірки для з’ясування змін у рівні 
підготовки; 

− система тестових завдань сприяє здійсненню контролю самостійної 
роботи студентів, створює умови для самооцінювання досягнень; 

− застосування тестової перевірки знань дає можливість формалізувати 
процес контролю, використовувати комп’ютерну техніку, сучасні педагогічні 
технології навчання; 

− створюються можливості для застосування багатобальної шкали 
оцінювання; 

− порівняно з іншими методами контролю тестова перевірка сприяє 
широкому охопленню всього складу студентів зі значним заощадженням 
навчального часу; 

− забезпечується широка можливість індивідуалізації та диференціації 
контролю з визначенням певного рівня навченості студентів. 

На зміну традиційним методам підсумкового контролю сьогодні 
приходять тестові технології проведення державної атестації. Конструювання 
тесту об’єктивного контролю рівня освітньо-професійної підготовки 
виконується в межах галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти. 
Рівень сформованості умінь встановлюється опосередковано за допомогою 
ситуаційних тестів – критеріально - орієнтованих тестів досягнень. Під час 
проведення державної атестації у формі тестового іспиту при розробленні 
критеріально -орієнтованого тесту найважливішим є етап установлення 
змістового і структурного співвідношення завдань тесту та реальної задачі 
діяльності фахівця певної спеціальності [3].  
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Технологія тестового атестаційного (державного) іспиту 
(стандартизованого тестового контролю) включає такі технологічні 
етапи: 

− створення системи базових тестових завдань, із яких складаються 
ситуаційні тести; 

− конструювання тесту; 
− проведення тестового іспиту;  
− оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освіти та професійної 

підготовки студентів відповідно до об’єктивних критеріїв.  
Успіх створення тесту для любого виду контрою у певній мірі залежить 

від високої якості тестового матеріалу, який забезпечується правильним 
відбором змісту навчального матеріалу, винесеного на перевірку, та уміння 
педагога – розробника тесту коректно відобразити матеріал в завданнях тесту. 

Методика проведення якісного аналізу тестових завдань детально 
розглянута в нормативних документах МОН України.  

На відміну від інших адаптивні автоматизовані модульно-рейтингові 
системи навчання і контролю реалізують педагогічне спілкування, яке 
будується з урахуванням психолого-педагогічних особливостей і орієнтовано 
на досягнення навчальних цілей. Однією з основних особливостей таких систем 
є наявність динамічної моделі студента, яка уточнюється під час накопичення 
даних про нього, а також моделювання діяльності викладача, що створює 
якісно новий спосіб керівництва навчальною діяльністю.  

Оптимальне поєднання різних форм контролю – показник рівня 
організації навчального процесу у вищому навчальному закладі та один із 
важливих показників педагогічної кваліфікації викладача.  

В Україні відбувається модернізація освітньої галузі. Вітчизняна освітня 
галузь обрала шлях кардинальних реформ, входження до європейського 
освітянського простору, поліпшення якості освіти.  
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