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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА ЖЦ ТО
Андрусевич А.А., Невлюдова В.В., Стародубцев Н.Г.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
There is considered the set of functional tasks of technical object lifecycle monitoring
on stage of design and manufacturing supply with application of information support
technology, based on CALS-technologies.
К новым технологиям непрерывной информационной поддержки сложных
наукоемких объектов относится мониторинг на этапах их ЖЦ. В общем виде
мониторинг технического объекта можно рассматривать как часть (подсистему)
информационной системы, обеспечивающей выполнение функций по планированию,
учету, контролю, анализу и регулированию процессов проектирования, производства и
эксплуатации, что позволяет перейти к мониторингу, обеспечивающему получение не
только справочной информации, но и рекомендаций по выбору наилучшего решения в
системе управления ЖЦ ТО. Схема на рис. 1 дает представление о сути мониторинга и
комплексе

функциональных

задач

мониторинга

процессов,

происходящих

технических объектах (ТО) на этапах ЖЦ.

Контроль
параметров

Описание ТО
S

ф
S  X, T, U, Y, , 

 X , T , U , Y , , 

S

ф



X, T, U, Y,

1

Учет и выбор
параметров ТО

{x j ( t i ) }  T  X

{y j ( t i ) }  T  Y

Отображение процесса



2

Модель процесса

  ( ,  ,  )
1
2
3

Ф  ( z , v ) R : A ( z , v ) 

 T Y



Идентификация
процесса

3

{t отк , }

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи функциональных задач мониторинга ЖЦ ТО
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в

1. ТО можно представить в терминах динамической системы, определяемой
множеством S  X , T , U , Y ,  ,  , где Х – множество параметров, характеризующих
состояния ТО, T – множество моментов времени; U – множество внешних
воздействий; Y – множество выходных величин;  :T  X  X ;  :T  X  Y

–

функции ТО, определяющие динамику выходных величин.
2. Задача контроля дает возможность определить множество S Ф  X , T , U , Y
фактических значений величин, наблюдаемых в определенные моменты времени.
Можно предположить, что при определении диапазона параметров “эталонных”
характеристик возникает задача оценки предельных состояний, определяющих границы
множества S, вне которых теряется эффективность и оптимальность процессов ЖЦ ТО.
3. Задача выбора параметров ТО являющихся информативными признаками для
идентификации состояний, т.е. множества фактических значений параметров,
характеризующих состояния

 x (t )
j

i

и выполнение основных функций

y

j

(ti ) в

фиксированные моменты времени ti. Правила π1 обеспечивают выбор, который дает
возможность оптимальным образом характеризовать процесс.
4. Задача отображения процесса необходимого как инструмент для принятия
решения в соответствии с правилами π2. Эти правила устанавливают отношения Ф
между признаками z изображения, получаемого в результате решения предыдущей
задачи, и характеристиками состояния ТО v, пары (z, v) принадлежат множеству R,
элементы которого образованы множеством Δ функций  A ( z , v) , соответствующих
заданному критерию A. В формировании функций  A ( z , v) , участвуют результаты
сравнения значений эталонных и фактических значений параметров ТО.
5. Задача идентификации процесса, в соответствии с правилами π3 дает
возможность получить подготовленную для принятия решений информацию о
состоянии ЖЦ, например,

 tотк ,  , время отказа tотк и значение его достоверности γ и

обеспечить таким образом достижение цели мониторинга.
6. Обеспечение решения поставленных задач выполняется на основе модели
процесса, которая управляет решением системных задач с помощью множества правил

П   1 , 2 , 3  .
Література
1.

Васильев В. В., Богдановский В.А. Общие вопросы математического

моделирования и мониторинга динамических систем. – К., 1998. – 234 с.

15

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ НАЛИЧИИ РИСКОВ
Бабенко В.А.
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева
Process management of innovative processes in the company if there is a risk is
explored, the economic-mathematical model of dynamic process of enterprise management
innovation processes if there are risks is developed in the form of discrete recurrent equations

На

заданном

целочисленном

промежутке

времени

0, T  {0, 1, ..., T }

рассматривается процесс управления инновационными процессами предприятия
(УИПП) при наличии рисков и для его моделирования предлагается использовать
динамическую систему, описываемую линейными дискретными рекуррентными
уравнениями.
Для формирования экономико-математической модели исселедуемого процесса
введем следующие обозначения: n – общее количество видов готовой продукции
предприятия; m – общее количество типов ресурсов, из которых можно произвести
данную продукцию;

x(t )  R n – вектор объемов остатков готовой продукции,

хранящейся на складах предприятия в период времени t (t  0, T  1) . Отметим, что к
концу этого периода t для продажи будет годна только часть, равная An (t ) x(t ) , где
An (t )  a jj (t )

j1,n

 есть диагональная матрица «старения» продукции; u (t )  R n –

вектор интенсивностей производства готовой продукции в период времени t;
s (t )  R n – вектор объемов спроса на готовую продукцию; y (t )  R m – вектор объемов

остатков производственных ресурсов; w(t )  R m – вектор интенсивностей пополнения
складских ресурсов; B (t )  bij (t )

i1,m, j1,n

времени t; C (t )  c jk (t )

– матрица коэффициентов пересчета уровня влияния

j1, n , k1, q

– матрица норм затрат ресурсов в период

вектора рисков на единицу произведенной продукции; v(t )  R q – вектор рисков,
влияемых на единицу произведенной продукции каждого вида.
Пусть y (t  1)  R m – вектор объемов остатков производственных ресурсов,
оставшихся на складах предприятия к началу периода (t+1); s  R n – вектор
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начального объема спроса на готовую продукцию; b  R m – вектор начального объема
производственных ресурсов в начальный момент времени. C (t )  cih (t )

i1,m, h1, l

–

матрица пересчета уровня влияния вектора рисков на выпуск единицы продукции;
v (t )  R l – вектор рисков, влияемых на выпуск единицы продукции.
Аналогично для запасов производственных ресурсов к концу периода t для
использования в производстве будет годна только их часть, равная Rm (t ) у (t ) , где
Rm (t )  rii (t )

i1,m

 матрица «старение» производственных ресурсов.

Обозначим через Z (t ) – общие суммарные издержки предприятия; q (t )  R m –
вектор реальных цен на производственные ресурсы; z (t )  R n –

вектор затрат

предприятия на хранение на складе остатков готовой продукции; p (t )  R m – вектор
затрат предприятия на хранение на складе остатков производственных ресурсов;
c (t )  R r – вектор коэффициентов пересчета уровня влияния вектора финансовых
рисков на единицу продукции; v (t )  R r – вектор финансовых рисков, влияемых на
единицу продукции каждого вида. Пусть
3l(t)  ( b1(1) (t ), u (t ) , b2(1) (t ), u (t ) ,, bm(1 ) (t ), u (t ) )   R m .
n

n

n

Обозначим k(t+1) – количество доступных финансовых средств, образовавшихся
к началу периода t+1; G – банковский кредит, G0 – собственные финансовые
ресурсы,  – коэффициент, учитывающий долю налоговых отчислений от прибыли
(НДС),  (t ) – годовая процентная ставка за пользование кредитом; g (t )  R n – вектор
реальных закупочных цен на реализованную продукцию.
Таким образом, сформируем систему линейных дискретных рекуррентных
уравнений, описывающую в полном объеме динамику рассматриваемого процесса:
 x (t  1)  A(t ) x (t )  u (t )  s (t )  C (t )v (t ), x (0)  0 n , s (0)  s ,
 y (t  1)  R (t ) y (t )  w(t )  B (t )u (t )  C (t )v (t ), y (0)  b,

 Z (t  1)  Z (t )  q (t ), l (t )  z (t ), x (t )  p (t ), y (t ) ,
m
n
m

 Z (0)  z (0), x (0)  p (0), y (0)
n
m

k (t  1)  k (t )  g (t ), s (t )  Z (t )    g (t ), s (t )   (t )  c (t ), v (t ) ,
n
n
r

k (0)  G  G , t  0, T  1.
0
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
Баженов В.А.
Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический
институт”
The paper deals with the use of dynamic programming to optimize the development of
large-scale power systems. The solving of optimization problem of the network development
is divided into two stages. At the first stage it is determined the optimal sequence of activities
to develop the network from the initial to the final state, so, the process of network
developmentis optimizing. At the second stage the most advantageous final state of the
network is determined.
При решении задачи оптимизации развития больших систем может быть
использован метод динамического программирования, который позволяет при
обосновании решений по развитию сети учитывать весь процесс ее развития, а не
ограничиваться рассмотрением только уровней нагрузок потребителей для одного или
нескольких этапов проектирования. В качестве критерия оптимальности используются
суммарные дисконтированные затраты
i 1

Ф  X t   St Зt  et    Si Зi  ei  ,
i 1

где X t - множество мероприятий по развитию сети, реализованных к моменту времени

t ; Зt  et  - затраты t -го года периода оптимизации, которые полностью определяются
состоянием сети et и не зависят от предыдущих состояний.
Отсюда вытекает, что задача оптимизации развития сети может быть сформулирована как задачи определения оптимальной последовательности состояний сети в
моменты 1, 2, , T . При этом в качестве целевой функции используется функция
Т

Ф   qt (et ) ,
t 1

где qt (et ) - составляющая целевой функции на t -м шаге расчетного периода;

qt  et   St Зt  et  .
Решение задача оптимизации развития сети разбивается на два этапа. На первом
этапе определяют оптимальную последовательность мероприятий по развитию сети от
18

начального e0 до конечного состояния eT , то есть оптимизируется процесс развития
сети. На втором этапе определяют наиболее выгодное конечное состояние сети. Таким
образом, задачу оптимизации развития сети можно сформулировать как задачу
определения

min Ф  min min
Ф  PeT  ,
T
e

Pe

T

где Pe - процесс развития сети за период Т от состояния e0 до состояния e ; min
T
Pe

T

показывает, что в процессе оптимизации выбирается такой процесс развития Pe ,

 ;
T

который обеспечивает минимум целевой функции вида Ф Pe

min показывает, что
e

из множества возможных в момент времени Т состояний e выбирается состояние,

 .
T

которое обеспечивает минимум функции min
Ф Pe
T
Pe

Рекуррентное выражение, с помощью которого оптимизируется процесс
развития сети за время t от состояния e0 до состояния e , можно записать таким
образом

 q0  e0   q1  e1   ...  qt  et   .
f  t , e   min
t
Pe

Если использовать результаты предыдущего шага, то последнюю функцию
можно привести к виду

 qt  e   f  t  1, et 1   .
f  t , e   min
e
et 1

где e

e
t 1

- состояние et 1 , из которого возможен переход в состояние e . Так как

составляющая целевой функции qt  e  не зависит от состояния et 1 , функцию можно
записать в виде

f  t , e   qt  e   min
f  t  1, et 1  .
e
et 1

При применении метода динамического программирования для оптимизации
развития сети организовывается многошаговый вычислительный процесс, на каждом
шаге которого решается некоторое множество задач оптимизации функций одной
переменной.
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ
ЗОВНІШНЬОЇ СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Баженова О.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
The paper deals with the problem of gross investment and savings in the context of
Ukraine's economy external sustainability. It was checked assumptions made by American
scientists Feldstein and Horioki for economy of Ukraine. It was obtained the conclusion that
significant part of savings isn’t spent on investment in fixed assets, which makes the
government to finance investments by the current account deficit that leads to increased
external sustainability of the economy of Ukraine.
Світова фінансова криза 2007-2009 років довела значну чутливість економіки
України до зовнішніх впливів. Неабиякі макроекономічні наслідки для економіки мала
репатріація капіталів банків розвинених країн. Це викликало проблеми кредитування та
додаткового навантаження на обмінний курс гривні, що призвело до девальвації
національної грошової одиниці та негативно позначилося на стані реального сектору
економіки та добробуті населення в цілому. Ці фактори в сукупності призвели до
уповільнення темпів економічного зростання України. Тому в умовах наростання
зовнішніх кризових ризиків, серед яких і прогнозоване скорочення економічного
зростання в зоні євро в 2013 році (спад ВВП прогнозується на рівні -0,3%), що
передбачається Міжнародним валютним фондом [1], актуальність дослідження питань
зовнішньої стійкості економіки пояснюється необхідністю своєчасно передбачити
вплив зовнішніх шоків на економіку України та протидіяти реалізації їх наслідків.
Визначення стійкості економіки в контексті дисбалансів поточного рахунку платіжного балансу відображає взаємодію між рішеннями заощаджувати та інвестувати державою та приватними агентами та рішеннями кредитувати іноземними інвесторами [2].
Іншими словами, при збільшенні дефіциту поточного рахунку до ВВП рівень стійкості
економіки знижуватиметься, що викликано зменшенням національних заощаджень.
В Україні з 2006 року зростання валових інвестицій компенсувалося за рахунок
зростання дефіциту поточного рахунку у зв’язку зі зниженням валових національних
заощаджень (рис.1). Кризові явища 2008-2009 років призвели до зниження як
інвестицій так і заощаджень, що у відповідь викликало зменшення дефіциту поточного
рахунку. Однак відновлення економіки в 2010 році мало наслідком його зростання. Ці
факти свідчать про зростання зовнішньої уразливості економіки України.
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Рисунок 1 – Динаміка валових інвестицій, валових заощаджень та балансу

поточного рахунку (у % до ВВП) протягом 2000-2012 років в Україні [3]
Динаміка валових інвестицій та заощаджень в Україні підтверджує висновки
Фелдстейна та Горіокі [4] про те, що норма валових інвестицій та заощаджень в країні
має тісний зв'язок. Тому кредитування закордоном не може бути довгостроковим
джерелом фінансування економіки країни. В той же час можливе використання
поточного рахунку для згладжування споживання в короткостроковому періоді.
Перевіримо висновки Фельдштейна та Горіокі для України. На основі
статистичних даних по валовим інвестиціям і заощадженням з 1992 по 2012 рр. оцінимо
рівняння залежності валових інвестицій (у % від ВВП) від валових заощаджень (у
відсотках до ВВП), яке матиме наступний вигляд:

ln( I ) t  2.112  0.3171ln( S ) t  0.5213 ln( I ) t 1   j , R 2  0.53, DW  2.066.
Y
Y
Y
Результати оцінки засвідчують наявність значимого, додатного зв’язку між
нормами інвестування та заощадження в Україні. Однак при збільшенні норми заощадження на 1 в.п. норма інвестування в поточний момент часу зросте тільки на 0.3171 в.п.
Для підтримання зовнішньої стійкості економіки в Україні доцільно намагатися
збалансовувати валові інвестиції та нагромадження та спрямовувати нагромаджені
заощадження для фінансування основного капіталу в країні.
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ПРО ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ НДР
Бай С.І., Яцишина К.В.
Київський національний торговельно-економічний університет
The reorientation of the national economy from catching up to faster model of
development is a choiceless way by reducing Ukraine’s considerably behind the developed
countries. The overall situation in the country is not conducive to enhance the demand for
innovations, research and development. Author proposes to create innovation support
infrastructure that would stimulate the natural demand for innovation. For this aim in
universities should be created innovative infrastructure.
Економічне зростання не може бути надісланим «згори» як манна небесна, а може
бути вирощеним тільки на підприємствах. Безумовно, що головну роль при цьому мають
відігравати всі інноваційно генеруючі та інноваційно активні учасники національної
інноваційної системи. Але за підрахунками Інституту економіки та прогнозування, в
Україні поки домінує третій та четвертий технологічні уклади. Частка продукції підприємств шостого, найвищого для України, укладу складає менше 1%, майже 4% –
п’ятого, близько 40% підприємств належать до четвертого технологічного укладу, а на
підприємства третього укладу – практично 60%. До них належать виробництво
будівельних матеріалів, чорна металургія, метало- і деревопереробна промисловість.
Загальна ситуація в Україні не сприяє активізації попиту на інновації. Життєвий
цикл НДР має свої особливості та складається з трьох фаз: інвенції (нові знання, винаходи) – інновації (впровадження нових знань) – імітація (тиражування впровадження
нових знань). Під інвенціями розуміють нові наукові знання, процеси, винаходи і т.п.,
отримані в результаті отримання фундаментальних, пошукових та прикладних НДР.
Однак закінчення фази інвенцій не є гарантією трансформації знань в продукт.
Аналіз наявної в Україні інфраструктури інноваційної діяльності на базі ВНЗ свідчить
про недосконалість, якщо не практичну відсутність ланки комерціалізації знань і технологій, «обов’язковість» отримання патентів на результати науково-дослідної роботи зумовлена вимогами при захисті дисертаційних досліджень, а не реальною цінністю наукових доробок; недостатність володіння професорсько-викладацьким складом інформацією про останні тенденції розвитку науки і техніки, пріоритетні напрямки подальшого
розвитку галузей задля формування актуальної тематики НДР і ДКР; відсутність стратегічності при виборі інноваційно-орієнованих напрямів досліджень, та «проривних»
результатів НДР. Тобто більшість науковців ВНЗ діють за принципом «найменшого

22

опору» (менші вимоги та короткі терміни в отриманні патенту) та оформлюють документи на отримання патентів на корисні моделі, а не на винаходи, які несуть більшу
практичну цінність, а переважна більшість вітчизняних учасників інноваційних процесів, в т.ч. ВНЗ, більше уваги приділяють саме модернізації та створенню нових знань,
технологій та розробок, але мало орієнтуються на подальше їх реальне застосування.
Один із способів подолати інноваційний розрив – об’єднати середовище генерації
знань з середовищем їх технологізації і забезпечити глибокий інжиніринг при взаємодії
даних середовищ. Це свідчить про те, що одним із шляхів формування пріоритетів і державних замовлень на науку в цілому, і в університетах зокрема, повинно бути залучення представників підприємств, успішних на внутрішньому і зовнішньому ринках для
визначення пріоритетів державних замовлень. Саме вони можуть адекватно спрогнозувати, яка науково-технічна продукція буде необхідна і матиме попит через 5-10, 15 р.
Якщо сконцентрувати фінансові та інтелектуальні ресурси на вирішенні таких завдань,
то результат буде значно вагомішим, ніж зараз. Особливо, якщо залучити представників таких підприємств до експертизи виконаних робіт, тобто зробити їх безпосереднім
замовником робіт за бюджетні кошти або на засадах державно-приватного партнерства.
Саме створення так званого спільного контактного майданчика в інституційних
просторах бізнесу, університету, наукового і промислового виробництва переслідує
практичну ціль: технологічне опрацювання, впровадження і створення стартапів, тобто
технологізацію і комерціалізацію знань, створення нового потужного науково-технологічного групування інноваційного типу, яке б спеціалізувалося на вирішенні проблем
промислових інновацій. Операційна ланка контактного майданчика повинна забезпечувати ефективні механізми взаємодії інноваційних структур ВНЗ та наукових інститутів,
з однієї сторони, і R&D підрозділів виробничого сектору і венчурного капіталу – з іншої, тобто діяти як єдина R&D&Е машина. Така організація НДР зможе ефективно забезпечувати співпрацю освіти, науки, виробництва та сприятиме швидкому проходженню
життєвого циклу інвенції – інновації – імітація. Саме з цією метою в університетах має
бути створено інноваційну інфраструктуру, діяльність якої сфокусовано на:
 пошук інноваційних розробок та успішному впроваджені інновацій; оцінку

інвестиційної привабливості та передачу споживачам університетської наукової
продукції

та

ефективному

використанні

об’єктів

інтелектуальної

власності;

стимулювання науково-педагогічного персоналу, аспірантів, докторантів, студентів до
створення нових знань та їх ефективного використання у національних інтересах.
Іншими словами, попит на інновації народжується не сам по собі, а лише тоді, коли ці
інновації «вбудовані», а попит на інновації повинен виступати «драйвером» модернізації.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Бесараб Д.А., Тимофеев В.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Управление запасами строительной организации с целью их уменьшения имеет
важное значение для улучшения показателей деятельности предприятия. Для решения
данной задачи используются различные методы идентификации и оптимизации. На
выбор конкретных методов влияют свойства внешней среды, проявляющей себя в виде
контролируемых и неконтролируемых возмущений и помех различной природы, что
является одной из центральных проблем современной теории управления.
Предлагается рассмотрение процедур идентификации, которые являются по
существу модификацией экспоненциально взвешенного РМНК для систем с ограниченным шумом неизвестной природы и алгоритмов с конечной памятью. Такие алгоритмы
предполагают заранее известные верхние границы шумов и предназначены для идентификации нестационарных объектов с постоянными параметрами. В частности, рассматриваются алгоритмы идентификации для нестационарных систем в условиях априорной неопределенности шумов, относительно которых известны лишь их границы.
Показано, что эффективность создаваемых систем управления реальными
объектами в значительной степени зависит от качества используемых при этом математических моделей исследуемых объектов. Большинство существующих методов идентификации предполагает наличие исходной информации в виде известной плотности
распределения помех либо информации о принадлежности неизвестной плотности какому-либо классу распределений. Эта информация позволяет однозначно выбрать
критерий идентификации и применить для поиска его экстремума хорошо разкаботанные методы. Однако зачастую сведения о статистических свойствах сигналов и
помех отсутствуют, а исследователь обладает информацией лишь об их уровнях.
Оценивание параметров объекта при отсутствии информации о статистических
свойствах сигналов и помех представляет собой сложную задачу. Для оценивания неизвестных параметров необходима разработка новых методов, могут базироваться на методе
наименьших квадратов. Предлагается процедура оценивания параметров нестационарного объекта, основанная на методе эллипсоидов. В связи с этим обработка данных в режиме пассивного эксперимента должна осуществляться с использованием 2-х процедур
оценивания, одна из нмх является необходимой для определения реальных границ шума, а другая – для получения непосредственно искомых оценок. Несмотря на кажущуюся сложность процесса оценивания, удовлетворяющие исследователя результаты могут быть получены с меньшими вычислит. затратами по сравнению со статистическими.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бубенко П.Т.
Північно-Східний науковий центр НАН та МОН України
The problems of the financial security of the modern enterprise as part of the economic
security. Analyzed the main objectives and terms of the financial security of the company. We
propose an integrated and holistic approach to ensuring that security in today's environment of
the company.
Сталий розвиток країни буде можливий тільки тоді, коли кожен її громадянин
опанує принципами інноваційної культури, а кожне підприємство і кожен регіон будуть
цілеспрямовано і успішно працювати в цьому напрямку.
Бачення стратегії розвитку регіону на інноваційній основі засновано на критерії та
механізми соціально-економічного розвитку регіону, що враховують не тільки
природно-ресурсний, економічний, а й науково-технічний і культурний потенціал. Але
всякий розвиток починається з малого і одним з ключових ланок цього розвитку
повинні стати малі інноваційні підприємства, тобто підприємства, які не просто
роблять свій бізнес, копіюючи чиюсь продукцію чи послуги, а засновують його на
сучасних досягненнях науки і техніки.
Забезпечення стійкого росту підприємства, стабільності результатів його
діяльності, досягнення цілей, що відповідають інтересам власників і суспільства в
цілому, неможливо без розробки й проведення самостійної стратегії підприємства, що у
сучасній економіці визначається наявністю ефективної системи його фінансової
безпеки. Ефективність діяльності господарюючих суб'єктів у ринковій економіці
обумовлюється багато в чому станом його фінансів, що приводить до необхідності
розгляду проблем забезпечення фінансової безпеки діяльності підприємства.
Потрібно відзначити, що фінансова безпека стає найважливішою частиною
економічної безпеки підприємства, тому що тільки той, хто розпоряджається
грошовими потоками підприємства, визначає його стратегічний розвиток. В
економічній літературі окремо питанням фінансової безпеки підприємства не
приділялося достатньої уваги, частково це можна пояснити тим, що багато питань
фінансової безпеки знаходять своє відбиття при розробці фінансової політики
підприємства й керуванні фінансами підприємства, але, на думку автора, необхідний
цілісний і комплексний підхід до даної проблеми.
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Сутність фінансової безпеки підприємства, на думку автора, складається в
здатності підприємства самостійно розробляти й проводити фінансову стратегію,
відповідно до мети корпоративної стратегії, в умовах невизначеного й конкурентного
середовища. Тобто фінансова безпека представляє такий стан підприємства, що:
дозволяє

забезпечити

фінансову

рівновагу,

стабільність,

платоспроможність

і

ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; задовольняє потреби підприємства
у фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення підприємства; забезпечує
достатню фінансову незалежність підприємства; здатний протистояти існуючим і
виникаючим небезпекам і погрозам, що прагнуть завдати фінансової шкоди
підприємству, або змінити небажано структуру капіталу, або примусово ліквідувати
підприємство; забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень;
забезпечує захищеність фінансових інтересів власників підприємства.
Завдання фінансової безпеки на підприємстві, на думку автора, полягають у
наступному: забезпечувати стійкий розвиток підприємства; забезпечувати стабільність
грошових розрахунків й основних фінансово-економічних параметрів; нейтралізувати
негативний вплив фінансових і банківських криз і навмисних дій конкурентів, тіньових
структур на розвиток підприємства; запобігати агентські конфлікти між акціонерами,
менеджерами й кредиторами із приводу розподілу, використання й контролю за
грошовими потоками підприємства; найбільше оптимально для підприємства залучати
й використати різні джерела фінансування; запобігати злочини й адміністративні
правопорушенням у фінансових правовідносинах.
Основним завданням фінансової безпеки є підтримка постійної фінансової
рівноваги між вхідними й вихідними платежами підприємства, іншими словами,
підтримка своєї ліквідності. За рахунок тимчасового запізнювання між такими
платежами виникає фінансовий пролом, що підприємство повинне закривати. Цей
фінансовий

пролом

необхідно

постійно

покривати

за

рахунок

відповідного

притягнутого капіталу, у противному випадку підприємство збанкрутує. Капітал
повинен залучатися заздалегідь, щоб фінансовий пролом і виникнути не міг. Для
успішного рішення завдання забезпечення безпеки бізнесу необхідно мати чітке
уявлення про сутності фінансової безпеки підприємства, основних небезпеках і
погрозах, особливостях середовища в якому функціонує підприємництво.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ
МОДЕЛИ ITSM
Буцукина И. Б., Овсюченко Ю.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
ТСО is determined by adding all the the costs wich associated with using this
information system. The object of costs is IT service. ТСО is defined in this case as the sum
of enterprise costs associated with the operation of IT services. And ТСО of IT infrastructure
- the sum of all ТСО IT services that exist in the enterprise. This method provides an
immediate solution to the problem of budgeting.
Стоимость владения ИТ-инфраструктуры предприятия в целом, равно как и
стоимость отдельно взятого рабочего места, — не более чем итоговая оценка затрат на
ИТ. Для управления затратами такой итоговой оценки совершенно недостаточно;
требуется сопоставление затрат по определенным категориям - статьям учета,
подразделениям и т.д.
Для распределения затрат по категориям, в свою очередь, необходим некоторый
набор «ячеек», на которые относятся затраты в управленческом учете. Каждая такая
ячейка должна иметь признаки категорий, необходимые для последующего анализа
затрат. Именно такие ячейки мы и будем именовать объектами затрат.
В анализе ССВ исторически в качестве объекта затрат принята информационная
система. Впоследствии распространенным маркетинговым ходом производителей
оборудования

и

программного

обеспечения

стало

сравнение

собственных

и

конкурирующих продуктов по критерию ССВ.
В рамках этого подхода ССВ определяется для всех информационных систем,
установленных

на

предприятии,

путем

сложения

всех

затрат,

связанных

с

использованием данной информационной системы. ССВ ИТ-инфраструктуры в целом
рассчитывается как сумма ССВ информационных систем, существующих на
предприятии.

Такой

подход

выглядит

естественным

с

точки

зрения

ряда

управленческих задач, решаемых в рамках модели ССВ. Сопоставление различных
информационных систем и выбор между разработкой и закупкой ПО производятся в
этом

случае

непосредственно

по

соотношению

ССВ

соответствующих

информационных систем.
Оценка достаточности мощности информационной службы проводится на базе
усредненных данных о затратах времени на обслуживание централизованной части
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системы и клиентских рабочих мест. Наибольшие проблемы при подобном выборе
объекта затрат вызывает бюджетирование ИС. Как сервисное подразделение, ИС не
обеспечивает приток выручки непосредственно. Как следствие, затраты должны быть
обоснованы

улучшением

финансового

результата

основных

бизнес-процессов

предприятия.
Однако финансовый результат основных бизнес-процессов связан не с наличием
на предприятии той или иной информационной системы, а с предоставлением сервисов
ИТ с определенными параметрами. В результате при согласовании бюджета
необходимо сопоставить доход от сервисов, получаемых бизнесом, с затратами на
информационные системы.
В рамках модели ITSM за объект затрат принимается сервис ИТ. ССВ
определяется в этом случае как сумма затрат предприятия, связанных с эксплуатацией
сервиса ИТ, а ССВ ИТ-инфраструктуры - как сумма ССВ всех сервисов ИТ,
существующих на предприятии. Такой подход обеспечивает непосредственное решение
задачи бюджетирования.
Проблему
трудоемкость

учета
учетных

ССВ

на

основе

процедур.

сервисов

Поскольку

представляет
сервисы

повышенная

обеспечиваются

информационными системами, фактически задача сопоставления информационных
систем и сервисов ИТ, упомянутая выше, должна решаться в реальном времени, в
рамках стандартных процедур учета затрат.
Таким образом, например, информационные системы сопоставляются не по их
ССВ как таковой, а по ССВ определенного набора сервисов ИТ, построенных на их
основе, что заведомо сложнее. Аналогично решаются проблемы выбора между
закупкой и разработкой ПО. Решение по аутсорсингу принимается в отношении
сервисов ИТ, на основании сопоставления затрат на поддержание сервиса со стороны
ИС предприятия и со стороны аутсорсера.
Итак, предварительный анализ показывает, что расчет ССВ в разрезе сервисов
расширяет возможности модели по сравнению с расчетом в разрезе информационных
систем; особенно это касается вопросов взаимодействия с бизнес-подразделениями,
таких как бюджетирование. В то же время подобный подход увеличивает трудоемкость
расчета ССВ. Главная трудность выбора объекта затрат при расчете ССВ ИТ-инфраструктуры – разнородность элементов затрат. Анализ итоговой величины ССВ при
любом подходе требует достаточно сложных действий по выделению влияния той или
иной составляющей.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЛІ НА МОВІ «АІМО»
Васильєв О. О.
Київський національний університет будівництва і архітектури
«AIMO» building technologies modeling language is offered with participation of
author. In the article the modeling of forming of hierarchical structure of building technology,
tied to a volume-planning hierarchy, is examined. Model, created in «AIMO» building
technologies modeling language, forms a list of the used resources (human and material) and
demonstrates possibilities of virtual machine of «AIMO» language. The obtaining modeling
results are described.
Для створення системи підготовки і управління будівництвом з метою
оптимізації процесів на всіх стадіях будівництва запропонована [1] мова програмування
і моделювання «АІМО» з візуальними інтерфейсами для зручного завдання і
редагування елементів конструктивної і технологічної ієрархій та побудови логічних
залежностей між елементами.
Мова «АІМО» складається з таких елементів:


Компілятор. Задає структуру моделі повного циклу будівництва на

передінвестиційному етапі. Перетворює вихідні тексти (коди) у об’єктну структуру.


Віртуальна машина. Виконує моделювання організаційно-технологічної

ієрархії у відповідності з об’ємно-планувальною і конструктивною ієрархією з метою
демонстрації результатів імітаційного моделювання, а також аналізу вартості
будівництва в залежності від варійованих джерел ресурсів і нормативних баз.


Візуальне

середовище

розробки

(IDE).

Програма,

що

представляє

можливість зручно програмувати на мові «АІМО». Після компіляції надає можливість
переглядати у вигляді дерева новоутворені ієрархічні структури, переглядати їх опис
(атрибути).
Автором була розроблена система моделювання на мові «АІМО», яка наочно
демонструє наступні можливості завдання моделей: формування ієрархічної моделі
конструктиву будівлі (об’ємно-планувальної ієрархії); формування ієрархічної моделі
технології

будівлі,

прив’язаної

до

об’ємно-планувальної

ієрархії

(наприклад,

опоряджувальних робіт); формування переліку використовуваних ресурсів, як
людських так і матеріальних; гнучке завдання класифікаційних і структурних ієрархій,
мінімізація дублювання інформації.
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Продемонстровані наступні можливості моделювання: гнучкий вплив на
кінцевий результат моделювання властивостей структурної ієрархії; гнучкий вплив на
кінцевий результат моделювання пріоритетів ресурсів поряд з оптимізацією, виходячи з
вартостей; вибір найбільш відповідних ресурсів з ряду альтернатив; гнучка система
оптимізації при моделюванні, орієнтація на досягнення мінімального часу або на
мінімізацію «Budget flow».
Отримані результати: кошторис в табличному вигляді, повний перелік
споживаних ресурсів і їх опис (вартість, ціна); графіки інтегральної і виробничої
потреби використовуваних ресурсів; перегляд розрахованих робіт у вигляді лінійного
ієрархічного графіка за допомогою зовнішнього інструменту (програми, розробленої
автором - LnS).
Властивістю мови «АІМО» є гнучкий вплив на кінцевий результат моделювання
властивостей структурної ієрархії.
Як правило, потреби в тих або інших ресурсах прямопропорційні розмірам
структури, і подібна залежність є базовим функціоналом в «АІМО». Проте, «АІМО»
дозволяє програмувати довільні залежності використання ресурсів від будь-яких
властивостей структурної ієрархії.
Властивістю мови «АІМО» є також гнучкий вплив на кінцевий результат
моделювання пріоритетів ресурсів поряд з оптимізацією, виходячи з вартостей.
Передбачений вибір найбільш відповідних ресурсів з ряду альтернатив. У моделі
задаються альтернативні варіанти і вибір одного з них здійснюється «АІМО», виходячи
з розрахункової вартості (наприклад, дорожчий робітник може зробити роботу швидше,
таким чином отримана вартість може бути менше, ніж у випадку з менш дорогим
робітником), а також заданих пріоритетів.
Мова «АІМО» передбачає також гнучку систему оптимізації при моделюванні,
як приклад - орієнтація на досягнення мінімального часу або на мінімізацію «Budget
flow». Моделювання виконується в двох режимах оптимізації: мінімізації часу і
мінімізації бюджету.
Оптимізація відбувається в рамках, окреслених при описі елементів моделі
(мінімальний і максимальний час робіт, критерії пріоритетів, обмеження тощо).
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МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В УМОВАХ НЕСТОХАСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Воробйов П.О.
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Essence and classification of the main types of active operations, their structure and
direction optimization of active operations. Was conducted a comprehensive analysis of active
operations on the example of the bank, and the necessity of organizing classification of factors
influencing the results of banking. Proposed future directions to improve optimization of
active operations by developing a model of influence factors on the bank's assets. Methodic of
optimization of active bank operations management in conditions of non-stochastic
uncertainty is proposed.
Усі комерційні банки незалежно від форми власності, величини капіталу та
спеціалізації виконують операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у
депозити

(депозитні

операції);

операції,

пов'язані

із

розрахунково-касовим

обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного
обслуговування клієнтів (кредитні операції). Звичайно, коло операцій, що їх виконують
банки, значно ширше, але саме ці операції є обов'язковими і належать до суто
банківських операцій. Банківські операції відображаються окремими статтями в балансі
комерційного банку. Залежно від того, в якій частині балансу вони обліковуються, їх
поділяють на пасивні й активні. Закон України "Про банки та банківську діяльність"
дає наступне визначення активним операціям, а саме: активними операціями називають
кредитні та інші вкладення банківських ресурсів, що визначено чинним законодавством
України з метою їх найефективнішого використання".
Розміщуючи кошти в активи банки постійно слідкують за тим щоб частка коштів
залишилась у вигляді обов’язкових та вільних резервів, щоб тривалість вкладень в активи
відповідала тривалості залучення коштів в пасиви. Крім того кредитні операції банків
призводить до появи додаткових коштів в пасивах. Все це вимагає від банків управліньня активними і пасивними операціями в їх взаємозв’язку як єдиним комплексом.
Отже, до найбільш розповсюджених активних операцій банків належать: операції
з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах з
метою підтримання ліквідності банку; розрахункові операції, пов'язані з платежами
клієнтів; касові операції з приймання і видавання готівки; кредитні операції, пов'язані з
наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам; інвести31

ційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк; фондові операції з купівлі-продажу цінних
паперів; валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та
міжнародному валютних ринках; депозитні операції з розміщення тимчасово вільних
ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших комерційних банках; операції з купівліпродажу банківських металів на внутрішньому міжнародному валютних ринках;
операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.
На думку деяких економістів, збалансоване зростання обсягу активів і поліпшення їхньої якості є необхідною умовою досягнення і підтримання стабілізації функціонування й розвитку банків, їхнього позитивного впливу на розвиток економіки. Однак,
як показали результати досліджень впливу світової кризи, на думку економістів різних
країн, на активні операції найбільш суттєво впливають економічні, політичні, соціальні
факторі. Погіршення впливу кожного з них можуть призвести до негативних наслідків.
В умовах фінансової кризи, втрачають адекватність моделі, на яких будувалось
управління діяльністю банку, бо змінюються статистичні характеристики процесів, які
розглядаються і минулі ретроспекції не сприйнятливі для здійснення прогнозування
робочих змінних. Тобто повинна вирішуватися задача в умовах нестохастичної невизначеності. Така задача може вирішуватися шляхом експертизи. Тому, перш за все, для
опису середовища, яке характеризує фінансовий ринок в умовах кризи, необхідно виявлення факторів, які впливають на діяльність банку та на результати його діяльності.
Аналіз літератури за цією тематикою вказує на те, що різні автори бачать по різному їх
вплив і значущість. Це природно, бо кожний автор висловлює свою суб’єктивну думку
з цього приводу і має на увазі свою мету дослідження. За запропонованою методикою
управляння активами в умовах нестохастичної невизначеності по-перше здійснюється
ранжування факторів соціальної, економічної та політичної спрямованості, виявлення
серед них найбільш впливових факторів, та ступень і напрямок їх впливу на операції з
активами. Другий крок – це формування альтернатив розподілу ресурсів банку, які
виділені для здійснення активних операцій між видами цих операцій, в залежності від
можливого впливу найбільш суттєвих факторів та напрямку цього впливу. Третій крок
– формування критеріїв, за якими буде в подальшому здійснюватися вибір доцільної
альтернативи розподілу ресурсів банку між видами активних операцій. Четвертий крок
– за методом аналізу ієрархій за використанням зазначених критеріїв і з урахуванням
напрямку та ступеня впливу найбільш суттєвих факторів вибір найбільш доцільної
альтернативи розподілу ресурсів банку,.
32

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ ІНФОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ
МЕРЕЖІ, ЯК СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ
НЕСТОХАСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Воробйов О.В., Осколков А.П.
Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
It is offered methodological going near consideration of process of forming of
informative streams in networks, as in the difficult system which functions in the conditions
of unstochastic vagueness, when plenty of factors of unstochastic nature, which stipulate the
conduct of man, influences on forming of informative streams, as one of basic elements of
this system which largely influences on forming of descriptions of informative streams.
Виходячи з того, що в останні часи дослідження інфокомунікаційних систем
вказують на те, що моделі і методи, на основі яких побудовані протоколи управління
інформаційними потоками в мережах не завжди враховують особливості, притаманні
процесам передачі великих обсягів інформації різноманітного змісту, сучасну інфокомунікаційну систему доцільно розглядати як складну систему (у новому розумінні) де
на процес формування інформаційних потоків впливає велика кількість факторів
нестохастичної природи. Ці фактори можуть мати різні джерела – соціальні, економічні, політичні, бо формування структури інформаційних потоків здійснюється в більшій
мірі людиною під впливом цих факторів. Більшість з існуючих методів, які покладені в
основу алгоритмів управління вирішують задачі управління в межах класу задач в умовах стохастичної невизначеності або класу детермінованих задач. Такий підхід можливий лише на певних ділянках мережі і на певному інтервалі часу. Це обумовлено тим,
що на відміну класичної моделі трафіка, яка передбачає притаманні йому властивості
ординарності, стаціонарності і відсутності післядії, реальні інформаційні потоки не
відповідають цій моделі, що призводить до певних помилок і перевантаженням на
певних ділянках мережі. Таким чином, доцільно розглядати модель обміну інформацією в межах вирішення задачі в умовах нестохастичної невизначеності,а в подальшому при розробці методів управління інформаційними потоками вирішувати задачі
управління в умовах стохастичної невизначеності шляхом введення нових допущень і з
розрахунком інтервалів часу, особливостей ділянок мереж і т. ін. Для цього необхідна
розробка нових моделей трафіка, методик розрахунку і прогнозування параметрів, а
можливо і вирішення завдань управління в інфокомунікаційних мережах не окремо в
межах з кожного рівня, а й з розробкою міжрівневих алгоритмів управління.
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МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Воскобойник О.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The model of the financial estimation investment project is offered. She includes net
present value (NPV), internal rate of return (IRR), discounted payback period (DPP). The
purpose of the financial estimation of the project is an economic analysis and determination
potential attractiveness each investment offer.
В современных условиях выбор направления вложения средств является
достаточно сложной задачей, что обусловлено инфляционными изменениями,
нестабильностью законодательства, обострением конкурентной борьбы. В такой
ситуации главная задача инвестора заключается в объективной и достоверной оценке
всех инвестиционных предложений и выборе наиболее перспективных из них с точки
зрения рационального размещения капитала.
Одним из наиболее важных этапов при оценке эффективности инвестиций
является финансовая оценка проекта, целью которой является экономический анализ и
определение потенциальной доходности каждого инвестиционного предложения.
Модель

финансовой

оценки

инвестиционных

проектов

включает

расчет

показателей: сумм эксплуатационных затрат; выручки от реализации продукции; сумм
возврата кредита; прибылей и налогов по годам проекта; чистой текущей стоимости;
внутренней нормы окупаемости; дисконтированного срока окупаемости; коэффициента
возврата долга.
Расчет чистой текущей стоимости (NPV) основан на дисконтировании денежных
потоков и определяется как разница между текущей стоимостью денежных доходов от
реализации проекта и суммой инвестируемых в его реализацию средств [1-2]:
n

NPV =

C

 (1  tr) t ,

(1)

t =0

где Сt –

чистый денежный поток в конце периода t; n – жизненный цикл

инвестиционного проекта; r - ставка дисконтирования; (1+r)

-t

– текущая стоимость

денежной единицы, которая будет получена в конце периода t при ставке
дисконтирования r.
Расчет внутренней нормы окупаемости (IRR) также основан на концепции
дисконтированной стоимости. Вычисление данного показателя сводится к нахождению
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такой ставки дисконтирования, при которой текущая стоимость ожидаемых доходов
будет равна текущей стоимости необходимых денежных вложений. IRR можно найти,
решив следующее уравнение относительно r [1-2]:
n

C

 (1  tr) t

0.

(2)

t =0

Поиск такой ставки дисконтирования осуществляется итеративным методом.
Данный показатель наиболее приемлем для сравнительной оценки проектов. Из
множества альтернатив для дальнейшего анализа будут отобраны те, которые имеют
максимальное значение IRR, но не ниже некоторого порогового значения.
Для расчета периода окупаемости используется выражение [1-2]:
h

C

 (1  tr) t

 I,

(3)

t =0

где h – срок окупаемости; I – суммарные капиталовложения в инвестиционный
проект.
Величина h определяется путем последовательного суммирования членов ряда
дисконтированных доходов до тех пор, пока не будет получена сумма, равная объему
инвестиций или превышающая его.
Расчет коэффициента возврата долга определяется путем отношения совокупного
потока наличных средств к минимально допустимой сумме выплаты долга, которая на
условиях займа должна быть погашена в этом периоде. Оптимальным считается
расчетное значение этого коэффициента на уровне 1,0-1,5 в каждом году, пока не
погашена задолженность.
С помощью предлагаемой модели инвестор сможет получить информацию о
прибылях или убытках в каждом периоде реализации проекта, а также прогнозы по
срокам возврата заемного капитала по каждому инвестиционному предложению.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ
Гладій Г. М.
Тернопільський національний економічний університет
Today project management is dynamic area of management. Therefore, researchers
should have adequate methods among which system dynamics is most perspective method.
The author developed a simulation model of project management constructed on a modular
principle using software iThink. The model can be used as the tool for making of strategic
decision and training project managers, because the user interface is based on management
flight simulator.
Незважаючи на тривале використання суспільством проектів, досягнення в
галузі методів управління проектами по суті не може впоратися зі складністю,
системністю

і

динамічністю

проектів.

Крім

того,

менеджерами

проектів

використовуються невідповідні інструменти, щоб справитися з цими особливостями
проекту та винести корисні уроки від невдалих проектів.
Подолання цих проблем вимагає впровадження цілісного підходу в традиційні
концепції управління проектами. Тому автором пропонується імітаційна модель
управління проектами на основі методу системної динаміки, що може допомогти у
подоланні вказаних проблем. Системна динаміка має величезний потенціал, щоб
справитися зі складністю і динамічністю проектів, і може бути використана як
інструмент управління проектом і прийняття стратегічних рішень, тобто для: виявлення
динаміки проектів; сприяння взаєморозуміння між учасниками; індивідуального та
організаційного навчання; спілкування між зацікавленими сторонами; допомоги
керівникам проекту ухвалювати рішення.
В моделі передбачено декілька секторів: людських ресурсів, виконання завдань,
продуктивності, календарного планування, витрат і якості.
Працівники, задіяні у проекті, характеризуються різною продуктивністю праці,
темпом

звільнення,

понадурочним

виснаженням,

реакцією

на

напруженість

календарного графіку тощо. У секторі трудових ресурсів працівники проходять
своєрідний життєвий цикл: нові співробітники приймаються на роботу, вони
втягуються в навчальний процес (якщо тренінг передбачено), проходять через процес
асиміляції, залишають проект (з ендогенним темпом) або їх звільнюють (з екзогенним
темпом).

36

Композиційно проект складається з деякої кількості завдань, яким властиві певні
атрибути (обсяг, генерування помилок, темп виконання роботи і т.д.). Завдання можуть
виконуватися паралельно або послідовно, згідно із заданою взаємозалежністю робіт.
Зазвичай, модельні змінні для сектору виконання завдань згруповані у масиви,
індексами яких є окремі завдання.
У секторі продуктивності передбачено використання різних груп виконавців за
їхньою кваліфікацією, наприклад, новачки і досвідчені працівники. Вони можуть
переходити з низькокваліфікаційної групи у вищу в міру набуття досвіду. Частину
свого

часу

досвідчені

працівники

можуть

витрачати

на

навчання

молодих

співробітників. Основними показниками діяльності цих груп є поточні та ефективні
(нормативні) темпи виконання робіт. На продуктивність праці впливають різноманітні
чинники – від умов середовища до виснаження від наднормових робіт.
У секторі календарного плану розраховуються прогнозний та фактичний термін
завершення, відставання від графіка завдань, затримки проекту та напруженість
графіка. Хоча вартість проекту охоплює різноманітні джерела витрат, у моделі (сектор
витрат) ця вартість базується на коштах для оплати праці. Завдяки цьому керівництво
проекту матиме більший контроль над параметрами робочої сили, ніж іншими
факторами витрат.
Модельні змінні, які впливають на якість проекту, згруповані в секторі якості.
Ключовою змінною для цього сектора є темп генерування помилок. Для його
розрахунку використовуються величини організаційного навчання, напруженості
графіку, понаднормового виснаження і очікуваний коефіцієнт генерування помилок.
Імітаційна модель реалізована на базі пакету моделювання iThink. Для створення
дружнього інтерфейсу користувача використані засоби імітатора польоту для
менеджерів (management flight simulator), що дає змогу навчати на модельному
комплексі проектних менеджерів.
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ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СППР ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В БУДІВНИЦТВІ
Горгураки В.Ф.1, Ізмайлова О.В.2
1

ГП «Научно-исследовательский институт строительного производства»
2

Київський національний університет будівництва і архітектури

Discusses a method of the construction of the DSS, which is based on the scenario
modeling of the comprehensive assessment of the innovative project of technological safety,
determining the set of performance criteria, their qualifying groups, and sources of
information, approaches and methods to establish the valuesof quantitative and qualitative
criteria under various degrees of certainty of data. The methods which were used: the method
of hierarchical decomposition criteria, peer review, Delphi, analysis of hierarchies.
Техногенна безпека в будівництві – один з основних напрямів досліджень та
розробок в галузі будівництва. На цей час можливо
альтернативних пропозицій інноваційних проектів

відмітити значне зростання

в різних напрямах техногенної

безпеки: охоронна сигналізація, системи пожежогасіння, системи
управління

контролю і

доступом, системи охоронного телебачення, інтегровані системи безпеки

тощо. Оцінка інноваційного проекту – вирішальний етап його життєвого циклу і
питанням удосконалення систем оцінювання приділяється особлива увага.
Пропонується підхід до побудови системи підтримки прийняття рішень (СППР)
оцінки інноваційних проектів техногенних рішень будівництва. Підхід передбачає
багатокритеріальну оцінку інноваційних проектів в умовах різної ступеню визначеності
та доступності даних, орієнтований на врахування різноманітних ситуаційних умов
експертизи проектів, керується

слабкою структуризацію проблем

та процесів

оцінювання. Прийняття рішення про реалізацію проекту має здійснюватися на підставі
поєднання

в єдину інформаційну технологію формалізованих методів оцінки

ефективності і не цілком формальних процедур, що виконуються на підставі досвіду,
знань, інтуїції фахівців, що беруть участь в управлінні, оптимізації та прийнятті рішень.
Оцінка проекту представляє собою процес, що включає наступні складові:
визначення критеріїв, з позиції яких необхідно оцінювати ефективність проектів;
оцінка проектів по цих критеріях з застосуванням інформації різної ступеню
визначеності; аналіз результатів оцінювання; виявлення областей, де необхідна
додаткова інформація в порівнянні з тією, що враховувалась на першому етапі
оцінювання; застосування альтернативних сценаріїв оцінювання в врахуванням
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додаткової інформації; прийняття рішень по доцільності розробки або застосування
інноваційного проекту.
Оцінювання

інноваційних

проектів

базується

на

створенні

ієрархічного

класифікатора критеріїв, які повинні враховувати різні напрями проектів техногенної
безпеки та фактори, які, з точки зору ОПР (особи, що приймає рішення), суттєво
впливають на ефективність результатів. В якості приклада надається перелік груп
критеріїв першого рівня ієрархії, що є найбільш загальними при оцінці проектів:
критерії, що пов’язані зі стратегію розвитку техногенних безпеки; науково-технічні
критерії; виробничі критерії; маркетингові критерії; фінансові критерії; додаткові
критерії.
З точки зору міри визначеності даних передбачаються три класифікаційні групи
критеріїв. Для кожної класифікаційної групи визначаються джерела інформації, моделі
встановлення їх значень. До критеріїв першої групи віднесена множина кількісних
критеріїв, що мають відповідні одиниці вимірювання. До критеріїв другої групи
віднесена множина якісних (латентних) критеріїв. Особливість - значення критеріїв цієї
групи не можуть безпосередньо бути виміряними

чи обчисленими. До критеріїв

третьої групи віднесена множина якісних (латентних) критеріїв, що визначаються
експертами з урахуванням умов невизначеності та ризику.
Комплексна оцінка інноваційних проектів потребує згортання всіх локальних
значень по кожному критерію в єдину. Проведені дослідження привели до висновку,
що успішне розв’язання цієї задачі потребує проведення ієрархічного аналізу та
декомпозиції критеріїв різного напряму, обґрунтовують
порівняльної

вагомості як окремого критерію та

необхідність врахування

і їх угрупувань, базується на

застосуванні формалізованих шляхів представлення, як числових, так і

якісних

(латентних) критеріїв в умовах різного ступеню визначеності даних. Визначена
домінуюча роль при комплексній оцінці думок експертів – фахівців цієї галузі, а також
встановлення правила - прийняття остаточного рішення є прерогативою людини –
колективу спеціалістів, які є ініціаторами інновації і зацікавлені в досягненні високого
результату. Авторами пропонується в якості концептуальної та методологічної основи
комплексної оцінки інноваційних проектів закласти положення системного аналізу
ієрархічних структур (МАІ).
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САЙТУ
Гришко С.В., Пересада О.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Evaluating the effectiveness of advertising the site has certain features. On the one
hand, the performance figures do not reflect the effectiveness of advertising. On the other
hand, the promotion effect of a site has a clear demonstration staged. These features form the
basis for developing a model of advertising the site. The structural model contains three
"control points" that serve as indicators: internet attraction, conversion and monetization.
Local indicators are the basis for the integrated еvaluation of advertising the site.
Будь-яка рекламна діяльність має специфічні ознаки та цілі, які відрізняються
від звичайних цілей економічної та фінансової діяльності. Цілі рекламної діяльності
визначені в Законі України "Про рекламу", в якому чітко сформульовано, що реклама
"призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес
щодо особи чи товару". Тому класичні комерційні підходи до оцінки ефективності
рекламної діяльності є як мінімум недостатніми, а іноді і зовсім непридатними:
найефективніша реклама не в змозі вивести підприємство до прибуткових показників,
якщо є проблеми в самому бізнес-процесі.
Ефективність рекламної діяльності сайту визначається результатом залучення
аудиторії на сайт і формуванням інтересу споживачів. Звідси головна рекламна задача
сайту – збільшити ефективність саме процесу інформування цільового ринку.
Сайт є специфічним носієм рекламної інформації, його відмінна риса –
віртуальність, тобто можливість існування лише в умовах телекомунікаційних мереж.
Сайт є своєрідним "провідником": він знаходить людину, привертає її і супроводжує,
наближаючи до покупки. Рекламна діяльність сайту, на відміну від рекламування на
інших носіях – це чітко виражений поетапний процес. Він має так звані "контрольні
точки", які виконують функцію індикаторів рекламної діяльності сайту, а саме:
відвідуваність сайту, кількість заявок, що надійшли із сайту, кількість продажів з
сайту. Навколо цих параметрів формуються базові елементи управління, кожен з яких
має свої завдання, свої показники діяльності та критерії ефективності. Необхідно
виділити ще один базовий елемент управління – ефективність рекламної діяльності в
цілому, що відповідає стандартним підходам до оцінювання ефективності бізнеспроцесів. Цей елемент дозволить, по-перше, визначити результати рекламування як
виду економічної діяльності, по-друге, - об'єднає результативність окремих етапів в
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підсумковий результат. Виходячи з рекламних завдань сайту, пропонується така
структурна модель його рекламної діяльності (табл.1).
Таблиця 1 – Структурна модель рекламної діяльності сайту
Напрям діяльності
1. Інтернетпривабливість
сайту

2. Конверсія сайту
(перетворення
відвідувачів сайту в
покупців)
3. Монетизація
сайту
(перетворення
бажання придбати
товар на гроші)
4. Цілісний процес
рекламування

Сегмент
рекламування
"Зовнішнє
середовище –
Відвідувач
сайту"

Завдання
Зацікавити людей,
щоб вони зайшли
на сайт

"Відвідувач
Створити бажання
сайту – Заявка на придбати товар;
товар"
дійовий прояв –
оформлення заявки
"Заявка на товар Генерування
із сайту –
грошового потоку
Продаж товарів" від сайту як одного
з видів грошових
потоків бізнесу
"Зовнішнє
Максимізувати
середовище –
доходи на вкладені
Продаж товару"
кошти

Локальні критерії
ефективності
Індекси цитування:
гуглівський PageRank, Яндексу,
рейтинг ефективних
показів і видимості за
версією сервісу
SeoRate тощо
Коефіцієнт конверсії,
питома вага
повторних
відвідувачів тощо
Коефіцієнт
монетизації,
коефіцієнт постійних
клієнтів сайту тощо
Вартість організації
одного умовного
продажу через
Інтернет, витрати на
залучення нового
клієнта, зміни в
доході від нових
покупців тощо

Кожен з локальних показників має своє місце в аналізі та контролі над
діяльністю сайту і може використовуватись як окремий критерій її організації. Але
змоделювати рекламну діяльність сайту неможливо з використанням якого-небудь
одного критерію. Виконати оцінку рекламної діяльності сайту можливо лише на
основі врахування числових значень декількох найбільш важливих критеріїв. Тому
моделювання

рекламної

діяльності

сайту

можна

віднести

до

класу

багатокритеріальних завдань. Для вирішення такого завдання можна змоделювати
індикатор рекламної діяльності сайту, тобто єдиний показник, що відображає зміни
рекламного процесу та стану сайту у формі, що легко інтерпретується.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВАНТАЖОБІГУ ЯК ОСНОВА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ УКРАЇНИ
Гусєва Ю.Ю., Снісаренко О.Б., Дем’яненко О.С.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”
Actuality of investment attractiveness estimation of Ukrainian marine ports
infrastructure is grounded. It’s noted, that the potential profit of marine port to a great extent
is determined by the size of goods turnover which passes through port. Factors which have an
influence on forming of basic goods turnover in Ukrainian ports are analyzed. The size of
influence of basic factors is estimated. Corresponding regressive models are built. Meaningful
factors are determined.
Підтримка морської галузі та закріплення за Україною статусу морської держави
є однією з передумов економічного розвитку країни в цілому. Сьогодні держава
активно працює в цьому напрямку, зокрема, прийнявши в 2012 році закон «Про порти»,
який дозволяє здійснювати приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури.
На думку законодавців це має активізувати інвестиційну діяльність в галузі морських
та річкових перевезень, у тому числі, запобігти подальшому зношенню основних
фондів і забезпечити їх оновлення, що є необхідним в світі зростаючих обсягів
експортних і транзитних вантажопотоків. Отже, адекватне оцінювання інвестиційної
привабливості морських портів України та окремих об’єктів їх інфраструктури є
актуальною науково-практичною задачею.
Одним з найважливіших факторів, що визначають інвестиційну привабливість
порту є вантажопотоки, що проходять крізь нього і генерують значну частину виручки
порту. Питання прогнозування портових вантажопотоків знайшли відображення в
працях закордонних і вітчизняних вчених, але деякі аспекти все ще не вирішено. Так,
подальшого

дослідження

потребує

задача

з

оцінювання

впливу

певних

макроекономічних факторів при прогнозуванні вантажообігу окремих видів вантажів.
Ситуація ускладнюється неможливістю прямого перенесення закордонного досвіду в
умови України, тому що структура вантажопотоків є унікальною для кожної країни. За
даними Державної служби статистики в Україні домінуючими вантажопотоками є
хлібні вантажі, перевезення чорних та кольорових металів та вугілля (обсяг перевезень
за цими групами вантажів складає більш ніж 60 % загального обсягу обробки вантажів
морськими та річковими портами України). В роботах російського вченого
В.К. Аблязова

запропоновано перелік факторів, що зумовлюють вантажообіг
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домінуючих видів вантажів російського морського порту. Враховуючи часткову
адаптацію

російського

досвіду,

авторами

проведено

дослідження

основних

вантажопотоків українських морських портів. Далі наведено результати регресійного
аналізу факторів впливу на вантажообіг основних груп вантажів морських портів
України. Вихідними даними для моделювання стали обсяги переробки вантажів в
морських портах України і відповідні значення факторів впливу в 2000 – 2011 рр.
Для перевезень хлібних вантажів основними факторами є рівень споживання
хлібних продуктів; врожайність основних сільськогосподарських культур; обсяги
виробництва основних сільськогосподарських культур; імпорт зернових культур;
середні експортні ціни; рівень світового споживання зернових культур; обсяги
світового виробництва зерна; середні ціни виробників зерна. За результатами
регресійного аналізу значущими факторами стали (у дужках наведено величину зміни
обсягу перевезень при збільшенні значення певного фактору на 1 %): середні експортні
ціни на зерно (11,75 %); середні ціни виробника (- 1,33 %); споживання зерна (0,59 %).
Основними факторами, що зумовлюють обсяги перевезення металів є імпорт
чорних і кольорових металів; темп росту економіки; ступінь зносу обладнання;
фінансовий результат металургійних підприємств; курс долара США; середні ціни
виробників на продукцію чорних і кольорових металів; інвестиції в основний капітал;
експорт чорних і кольорових металів. Регресійний аналіз відокремив такі значущі
фактори: фінансовий результат металургійних підприємств (0,104 %); інвестиції в
основний капітал (0,001 %).
Третім за значимістю типом вантажів в України є кам’яне вугілля. Основними
факторами, що впливають на обсяги його перевезень є: видобуток вугілля в Україні;
експорт кам`яного вугілля; імпорт кам`яного вугілля; обсяг товарної вугільної
продукції; середня ціна готової вугільної продукції; інвестиції в основний капітал
підприємств видобувної промисловості; обсяги міжнародної торгівлі вугіллям; світове
споживання вугілля. За результатами регресійного аналізу значущими факторами
стали: обсяги товарної вугільної продукції (- 306,92 %); обсяги міжнародної торгівлі
вугіллям (- 20,30 %); імпорт кам’яного вугілля (0,003 %).
Слід відзначити, що розрахунки показали достатньо високу точність отриманих
регресійних моделей. Так, значення коефіцієнту детермінації (R2) складає для першої,
другої і третьої моделі, відповідно, 0,96, 0,85 і 0,78. Також моделі успішно пройшли
перевірку за критерієм Фішера. Вважаємо, що отримані результати можуть бути
основою для подальшого моделювання вантажообігу в морських портах України.
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НАПРАВЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Гуца О.М., Воронова С.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
In article the concept of a sustainable development of the region in modern conditions
is considered. It is shown that quality of life of people and a condition of society are under the
influence of set of social, economic and ecological spheres.
The economical and innovative mechanism promotes overcoming of problems and
directs region development in the dire ction of innovative and investment, hi-tech,
ecologically safe production.
Перехід до сталого розвитку держави в цілому можливий тільки у разі, якщо
буде забезпечений сталий розвиток її регіонів. Це передбачає формування ефективної
просторової структури економіки країни за умови дотримання балансу інтересів усіх
регіонів.
Сталий розвиток – це розвиток, здатний задовольнити потреби сучасного
покоління людей, не наражаючи на ризик позбавити майбутнє покоління можливості
задовольняти свої потреби.
Ряд

теоретиків

і

прихильників

сталого

розвитку

вважають

його

найперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з
поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні ідеології, як
такі, що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток
цивілізації.
Стратегія сталого розвитку регіону має наукове обґрунтування, як це і
передбачено чинним законодавством, та базується на таких концепціях і теоріях, мають
відповідний інструментарій дослідження та своє призначення: - концепції сталого
розвитку; концепції економічної безпеки; теорії кластеризації економіки; просторовотериторіальній теорії «центр-периферія»; теорії конвергентно-дивергентного розвитку
територій; теорії вибору сценаріїв розвитку; теорії системної динаміки [1].
Сталий розвиток у стратегії регіону розуміється в двох значеннях: як
гармонійний розвиток трьох складових: соціальної, екологічної та економічної; як
спроможність регіону розвиватися по визначеній траєкторії, не виходячи за порогові
значення параметрів, незважаючи на зовнішні збурення.
Згідно з рекомендацією ООН усі країни світу та їх регіони при визначенні своєї
стратегії, повинні ґрунтуватися на концепції сталого розвитку. Якість життя людей і
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стан суспільства знаходяться під впливом сукупності соціальної, економічної й
екологічної сфер [1]. Зазначені компоненти виступають не лише як статичні, а
насампред як динамічні механізми організації та функціонування, національної,
регіональної та світової економіки, поєднання або взаємний вплив яких певним чином
дозволяє визначати зміст та структуру моделі:
- економічна – передбачає ефективне використання всіх видів ресурсів,
орієнтованих на зниження або усунення тиску на природні екосистеми;
- екологічна – як шлях відновлення первинної якості стану природного
середовища до рівня, що не шкодить здоров'ю людини і природним екосистемам,
збереження його на цьому рівні, досягнення його максимально можливого поліпшення;
- соціальна, яка передбачає підвищення добробуту і якості життя людини, бо
саме людина виступає глибинною причиною всіх змін у суспільстві.
Зараз потужний розвиток економіки можливий за умов її інноваційної
спрямованості, коли, поряд із врахуванням специфічних особливостей країни та
національного менталітету, вона стане економічною основою для вирішення
економічних, соціальних і екологічних проблем у суспільстві, а також зниження
диференціації населення та усунення бідності [2]. Впровадження механізму стратегії
сталого розвитку регіону полягає в забезпеченні збалансованого розвитку всіх сфер
його економіки на основі виваженого використання ресурсів для вирішення
економічних, соціальних та екологічних проблем. Особливу увагу при цьому потрібно
приділяти вивченню ролі інновацій, складової управління, ефективній роботі всіх
підприємств території, а також застосуванню соціальних гарантій та пільг для
підвищення якості життя населення
Література
1. Наукове обґрунтування розробки та реалізації стратегії сталого розвитку
регіону [Електронний ресурс] / Стратегія сталого розвитку харківської області до 2020
року. Затверджено рішення обласної ради від 23 грудня 2010 р. (ІІІ сесія VI скликання). –
Режим доступу: http://gusms.kharkivoda.gov.ua/sport/uploads/Strategiya.pdf
2. Фоміна, М. В. Сталий економічний розвиток та особливості його реалізації в
умовах глобалізації

[Текст]: Науковий вісник національного лісотехнічного

університету України: Україна: Схід - Захід – проблеми сталого розвитку. – Львів: РВВ
НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.19. – С. 39-45.
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СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Гуца О. Н., Коленко А.Э.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Overall performance of the organization as a whole consists of efficiency of use of each
of organizational resources, including each employee. Staff of the organization unequally
carries out the production duties — in any organization there are leaders, outsiders and
middling persons. However, to carry out this differentiation, it is necessary to have uniform
system of a regular assessment of efficiency of performance by each employee of the
business-processes.
На сегодняшний день существует множество систем оценки персонала (СОП).
Выбор системы и методов оценки во многом зависит от уровня развития компании и
задач, которые она перед собой ставит. Важно понимать, что в системе оценки
сравнивают не сотрудников между собой, а степень соответствия деятельности
работников стандартам (бизнес-процессам) выполнения работ.
Некоторые СОП включают в себя организацию труда и формирование
корпоративной культуры: организации труда соответствует система аттестации, так как
ее методы направлены на оценку деятельности за определенный период, а при оценке
сформированности корпоративной культуры применяются системы ассесмент-центра и
кадрового аудита. Все это помогает определить потенциала работников, наличие
необходимых

профессиональных

характеристик

и

компетенций.

Другим

распространенным методом оценки работы персонала является метод “360 градусов”,
который оценивает качество работы менеджера путем опроса всех, кто с ним
контактирует,
поставщиков).

как

сотрудников

Существует

компании,

также

так

и

международная

сторонних
система

лиц

(клиентов,

сбалансированных

показателей, которую используют 50% компаний из топ-списка Fortune, такие как:
Philips Electronics, Siemens, IBM, Hilton Hotels Corp., AT&T и т.д. И это далеко не все
существующие системы. Однако, несмотря на многообразие систем оценки качества
работы персонала, практика показывает, что с помощью даже самых «прогрессивных»
систем оценок компании не всегда достигают ожидаемых результатов. Это связано с
тем, что коренным образом изменилась бизнес-среда. Сегодня компании мало
выполнять план или сокращать издержки. Ей нужно вовремя справляться с
возникающими проблемами и стараться не упускать открывающиеся благоприятные
возможности. Также работники стали по-другому рассматривать свою роль в
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организации. Сегодня уже мало кто рассчитывает проработать в одной компании
долгие годы и вырасти «от бригадира до директора».
Но любая СОП связана с критериями оценки. Следовательно, если в СОП
заложены ложные критерии, то и результаты оценки будут ложными. Кроме того, это
ориентирует персонал на достижение ложных целей.
Для устранения таких ошибок, в качестве СОП, можно применить универсальную
систему классификации (один из методов вербального анализа). Эта система (в виде
программного продукта) позволяет при любом количестве критериев и их значений
качественно сравнить между собой и ранжировать (распределить по классам) любое
количество альтернатив, относящихся к одной предметной области. Всё зависит от
критериев и их значений.
У каждого предприятия есть цель или миссия, которую оно стремится достичь.
Для того чтобы ее достичь, каждый сотрудник должен выполнять свою часть работы.
Степень качества выполняемой работы и степень приложения сил сотрудника в
достижении общей цели описываются критериями. Разработка системы критериев
начинается с первого руководителя – он оценивает свой круг подчиненных, те, в свою
очередь, своих и т.д. – до последнего сотрудника – своеобразная пирамида оценки
менеджмента предприятия. Например, все критерии можно разбить на 3 группы:
качество выполнения сотрудником своих обязанностей в процессе (рутина); качество
выполнения одноразовых поручений (проекты) и инициатива, а сотрудников разделить
на 5 классов: хороший, выше среднего, средний, ниже среднего, плохой. Все это
служит также и для мотивации персонала. Если сотрудник хорошо выполняет свои
обязанности, то это позволяет ему не опускаться вниз по классификации из класса
«средний». Но для поднятия в следующий класс (и получения соответственно каких-то
дополнительных благ) нужно качественно выполнять поручения, а для поднятия еще
выше – проявлять разумную инициативу. Временной интервал между оценками – по
желанию руководства. Так как цели предприятия со временем могут (и будут)
меняться, то в ходе эксплуатации системы предприятие сможет менять как набор
критериев, так и их содержательное наполнение.
Литература
1. Ткаченко Евгений, журнал «Справочник кадровика», 2009.
2. Дорошенко Л.С. Управление трудовыми ресурсами. К.: МАУП, 2005.
3. Обзор систем оценки персонала. Режим доступа: www/ URL http://www.delopress.ru/articles.php?n=7196.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Данченко Е.Б., Вахний В.Ю.
Черкасский государственный технологический университет
In modern conditions, good governance is a valuable resource companies, along with
financial, material, human and other resources. The authors presented a model of the complex
automated system of technological preparation of production and business management at all
levels of output.
Руководство каждого предприятия непрерывно сталкивается с проблемой
получения достоверной, полной и оперативной информации о ситуации на
возглавляемом им объекте. Решить эту проблему можно только путем использования
информационных технологий, в частности, благодаря внедрению информационной
системы (ИС). Развивая информационные системы (ИС) необходимо стремиться в
производственную часть бизнеса, создавая возможность не только примитивного
набора информации, оптимизации бизнес процессов и других атрибутов внедрения, но
обеспечивать возможность аналитической обработки информации на уровне свойств
продукта, технологий, ресурсов и так далее.
Цель

данной

работы

–

ознакомление

с

прогрессивными

методами

производственного управления.
На данный момент не так уж много западных фирм вышли на украинский рынок.
Реально, это такие гиганты как SAP, Oracle, Microsoft, которые предлагают
комплексное программное обеспечение и услуги, полностью отвечающие потребностям
предприятий из различных секторов экономики.
Однако, различные системы предназначены для предприятий различных отраслей
и размера. Одни, такие как SAP, Oracle ориентированы на корпоративный рынок
крупного бизнеса, другие, как BAAN или LAWSON на рынок промышленных
предприятий или компаний, Axapta Dynamics - торговые предприятия среднего бизнеса.
Так же на пост пространстве СНГ определенную нишу занимают системы «ПарусПредприятие»

и

«Галактика»,

представленные

соответственно

российскими

корпорациям Парус и Галактика. Они относятся к классу финансово-управленческих
систем. С точки зрения производства данные системы имеют возможности учета и
простейшего планирования.
Предлагаемая авторами система управления производством «PDM-SERVIS:
Производство»,

предоставляет

возможность
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значительно

уменьшить

время

и

бумагооборот на управление производством за счет сокращения производственного
цикла изготовления, быстрого реагирования и перепланирования производства с
учетом приоритетов и запасов. Позволит руководству предприятия объективно
управлять производственными процессами на основании достоверно полученных
данных в реальном времени и принимать руководящее решение с дальнейшим
контролем его выполнения.
Сравнительный анализ функциональных возможностей системы «PDM-SERVIS:
Производство» и наиболее

широко используемых информационных систем

управления предприятием приведен в табл.1.
Таблица 1 –Функциональные возможности информационных систем управления
предприятием

Управление
персоналом

Управление
сервисным
обслуживанием

циклом

SAP R/3
+
+
+
+
+
+
+
+
Oracle
+
+
+
+
+
+
+
+
Axapta
+
+
+
+
+
б/в +
Microsoft
+
+
+
+
+
+
+
Dynamics NAV
BААN
+
+
+
+
+
+
+
Парус
+
+
б/в б/в
Галактика
+
+
б/в б/в
PDM-SERVIS:
+
+
+
+
+
+
+
+
производство
* ‘+’ - существует; ’-‘ - не существует; ‘б/в’ – базовые возможности

Управление
жизненным
продукта

Управление
логистикой

Управление
ремонтами и
обслуживанием

Управление
производством
Управление
проектами

Управление
взаимоотношений
клиентами

Управление
производством

ИС

Управление
финансами

Управление
эффективностью
предприятия

с

тех.

Функциональные возможности ИС

+
+
-

+
+
+

+
-

-

+

+

-

+
б/в
б/в

-

+

+

+

Из всего вышеизложенного можно заключить, что ИС «PDM-SERVIS:
Производство» является достойной альтернативой таким системам как SAP, Oracle,
BААN, Axapta.
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ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ ФАКТИЧНО НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ СТАВОК
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР З ПЛАНОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ КІЛЬКІСТЮ СТАВОК ВУЗУ
Денищук П.М.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The paper considers the problem of matching the actual required number of bids
lecturer in the University of the planned total number of bids faculty of the university. It
reveals the essence and historical causes. The author suggests one of the possible options to
solve it using modern computer technologies and mathematical modeling.
В усіх вищих навчальних закладах ще у весняному семестрі починається
підготовка до організації навчального процесу вже для наступного навчального року, і
при цьому постійно виникає проблема: узгодження необхідної кількості ставок
викладачів кожної з кафедр із загальною кількістю ставок викладачів ( N R ) всього вузу
допустимою в межах наявних фінансових ресурсів даного навчального закладу.
Формально це можна представити наступним чином:

ån

j

£ NR.

(1)

j

де n j – необхідна кількість викладачів j-ої кафедри. В свою чергу n j визначається
об’ємом навчального навантаження конкретної кафедри, яке розподіляється між її
викладачами. При цьому очевидно, що сума розподіленого навантаження повинна бути
в межах наявного навантаження кафедри ( G j ), тобто:
N Fj

åg

nj

£ Gj ,

(2)

n=1

де g nj – кількість годин призначених до виконання n -му викладачу j -ої кафедри.
Слід відмітити, що існує ще і погодинна форма

виконання навчального

навантаження, але погодинки оплачуються за спеціальними тарифами з окремого
фонду оплати праці і тому цей об’єм годин не враховується при визначені сумарної
кількості ставок.
В свою чергу, прогноз загальної кількості ставок викладачів базується на
загальнодержавних нормах кількості ( ki ) студентів i-ої спеціальності (напряму), які
забезпечують виділення однієї ставки викладача. У загальному випадку це можна
представити наступним чином:
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NP  
i

Ki
,
ki

(3)

де K i – загальна кількість студентів, які навчаються в університеті на i-й
спеціальності.
В розглянутих правилах розрахунків видно наступне протиріччя: загальна
кількість викладачів вузу визначається тільки кількістю студентів, а кількість
викладачів кафедр визначається об’ємами навчального навантаження. Яке в свою чергу
залежить не просто від кількості студентів, але й від організаційної структури
контингенту. І саме головне: навчальне навантаження визначається навчальними
планами

спеціальностей,

а

також

загальнодержавними

та

внутрівузівськими

нормативами забезпечення виконання різних видів начальної роботи.
Така методика розрахунку кількості ставок викладачів була запроваджена ще у
1936 році [1], коли навчальні плани розроблялися централізовано на державному рівні.
Тобто перелік дисциплін і кількість відведених на них годин, а також всіх інших видів
навчальної

роботи

строго

регламентувалася

на

державному

рівні,

тому

теоретично å n j » N R . Але в сучасних умовах розробки навчальних планів відбулось
j

поступове розбалансування між кількістю годин навчального навантаження G j і
нормативною кількістю ставок викладачів.
Розглянуті розбіжності якраз і приводять до суттєвого розходження в кількості
викладачів визначених цими двома способами. В реальних умовах узгодження
кількості ставок викладачів багатоетапний і складний процес. В умовах використання
сучасних

комп’ютерних

технологій

можна

вирішити

цю

проблему

шляхом

запровадження інтерактивних технологій підтримки прийняття рішень на основі
відповідних математичних моделей.
Література
1. Порядок применения системы критериев (показателей), характеризующих
образовательно-профессиональные программы и научно-педагогический потенциал
вузов при расчете фонда оплаты труда профессорско- преподавательского состава
(материалы рабочей группы) // Екатеринбург Университетское управление: практика и
анализ, 1999 - № 2(9) - С. 30-38.
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СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ПРОСТОЙ КЕЙНСИАНСКОЙ МОДЕЛИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Дзюндзюк Б.В., Наумейко И.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The linearized Keinsean model of international trade represented by the system of
differential equations is considered. The solutions using the two methods - numericallyanalytical and direct-numerical, by the Runge-Kutta 4-th order algorithm is made.
Comparison of solutions shows that the sampling is legitimate, and does not cause chaotic
behavior of the system. This behavior appears for such a combination of parameters, when the
eigenvalues are imaginary, and not comparable, ie their ratio is not rational.
До недавних пор все новые «синергетические» понятия и объекты в
математической экономике появлялись и исследовались в динамических системах
нелинейных, но сравнительно малой размерности (n≤4).
В работе рассмотрена модель, которая состоит из шести дифференциальных
уравнений и описывает международную торговлю трёх стран. Экономика каждой
страны описывается двумя уравнениями, отражающими динамику национального
дохода и ставки процента. На уровне экономических категорий она была предложена
Кейнсом.
Согласно Кейнсу, уравнения делового цикла в общей модели для i-ой страны
выглядят так:

 dYi
 dt  Ai ( I i  Si )  Exi  Imi ,


 dRi  Bi  Li  M i ,

 dt
Pi 


(1)

где Yi – национальный доход i-ой страны (фазовая переменная);

Ri – текущая ставка процента в i-ой стране (фазовая переменная).
Наличие циклов в этой модели первым предположил Торре.
Здесь модель линеаризована, однако проявляет сложное поведение, похожее на
детерминированный хаос, известный в нелинейных системах. Похожие результаты для
экономической системы в 2006 году активно обсуждались в Интернете, в
предположении, что сложное поведение есть следствие дискретизации при численном
решении соответствующих систем дифференциальных уравнений, а значит, в самой
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модели, не говоря уже о реальной системе, такое явление не может иметь место. В
данной работе предложены модельные параметры экономик 3-х государств, при
которых взаимодействие между экономиками приводит к фазовым портретам, похожим
на детерминированный хаос типа резонансного тора, независимо от дискретизации.
Для данных моделей проведен следующий анализ:
- найдены стационарные состояния;
- проведен анализ их устойчивости – определены показатели Ляпунова для
дальнейшей оценки устойчивости полученных траекторий развития рассматриваемой
системы и идентификации типа динамики;
- проведен численный анализ исследуемой системы при различных исходных
параметрах, описывающих разнообразные типы взаимодействия систем (например,
когда две из трех стран расторгли свои отношения и стали автономными).
В работе получены решения системы двумя методами – численно-аналитическим
(т.е. собственные числа матрицы 6-го порядка получены численно, а затем выписана
известная формула для решения линейной системы с постоянными коэффициентами) и
численным – методом Рунге-Кутты 4-го порядка.
Сравнение решений показало, что дискретизация правомерна, и не является
причиной хаотического поведения системы. Такое поведение, в полном соответствии с
теорией, появляется для такого сочетания параметров, когда вещественные части, по
крайней мере, двух собственных чисел равны 0, а мнимые, отвечающие за период
колебаний – не сравнимы, т.е. их отношение не рационально. Элементы матрицы
выбраны так, чтобы эти соотношения выполнялись, но параметры модели находились в
пределах экономического смысла, например, большинство из них должно лежать в
интервале (0, 1).
Полученные рисунки проекций и сечений фазовых портретов средствами пакета
Mathematica позволяют представить себе торообразное по 2-м переменным 6-ти мерное
пространство. Из фазовых портретов ясно, что притягивающее множество ограничено,
и траектории на нем бесконечны, не являясь ни точками, ни циклами, т.е. выполнен
основной критерий „странности” аттрактора.
Похожие явления наблюдались и в 4-х мерной модели экономик 2-х государств.
Таким образом, искомое сочетание параметров взаимодействия экономик было
определено, и гипотеза о возможности хаоса в результате глобализации подтвердилась
даже для простейшей модели.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дзюндзюк Б.В., Стыценко Т.Е.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The object of study is the cost of protection against harmful factors; the considered
model is the system of nonlinear differential equations, which is the subject of the study.
The work deals with the numerical analysis of the critical modes of systems with
protection from harmful influences. The numerical solution of the general problem and the
analytical solution, in the case of a fixed expected harmful effects, is made to estimate the
cost of defense that is necessary.
Одним из важнейших элементов экономики Украины всегда было и продолжает
оставаться промышленное производство, которое отнюдь не безопасно в принципе, и
уже изрядно устарело как морально, так и физически. В этой связи устройства и
объединяющие их системы защиты персонала и окружающего населения особенно
актуальны. Известно, что безопасность и эффективность производства являются
противоречивыми критериями. Их объединение в единый возможно лишь в
надсистеме. Такой подход позволил рассмотреть модель «человек-машина-среда с
защитой» как модель конкуренции двух факторов – безопасности и эффективности.
Как базовая модель – основа для модификации – взята система обыкновенных
дифференциальных уравнений, описывающая основные законы конкуренции, и
известная в экологии как модель сосуществования видов.
Необходимо было проверить, что несмотря на упрощенность модели, основные
характеристики и зависимости системы должны проявиться. На основании результатов,
полученных в ходе работы, проведен анализ бифуркаций системы защиты, т.е. выяснен
сценарий потери устойчивости и эффективности защиты с функцией z(t), или
функционалом V, которая может управляться программно или адаптивно – в зависимости от величины вредного фактора u(t). Стоимость защиты C=C(z) естественно
считать монотонно растущей функцией от z.
Вредное воздействие можно записать, в первом приближении, в виде интеграла
T

U   u (t )dt .
0

Рассмотрим интенсивность биовоздействия U. В штатной ситуации U ' 0 .
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В критической ситуации (положительная обратная связь) скорость роста U ' 0 .
Тогда естественно считать, что:
U '  f (U ,V ) ; V '  g (U ,V ) ,

где f и g – гладкие функции, монотонно растущие по первому аргументу, при
начальных условиях
f (0,V )  g (0,V )  0, U ,V .

Достаточно общий случай системы дифференциальных уравнений, которая
описывает поведение системы, имеет вид:

u ' (t )  u (t )  zu (t )
,

 z ' (t )  F (u (t ), z (t ))
при ограничениях u  0, z  z0 (z0 – стационарная защита).
Функция F(u, z) может принимать вид:
1) F (u (t ), z (t ))  u (t ) ;
2) F (u , z )  u  z ;
3) F (u , z )   1u   2 u 2   1 z   2 z 2 .
Решение этой системы дифференциальных уравнений не всегда возможно найти
аналитически. Поэтому для нахождения функций защиты и вредного воздействия
используются численные методы решения систем дифференциальных уравнений в
пакете Mathematica-8. Система исследована на устойчивость при различных функциях

F и значениях параметров подсистемы защиты ( , , ).
В работе было произведено детальное численно-аналитическое исследование
критических режимов нелинейных динамических систем с внешним воздействием и
защитой. Проведена оптимизация затрат на систему защиты при ограничениях на её
качество. В математическом пакете Mathematica был осуществлен расчет стоимости
защиты. Для расчета функционала стоимости системы динамической защиты
T

c~   C ( z (t )  z0 )dt
0

воспользовались эмпирическими функциями стоимости для случаев:
а) c ( z )  z ;

б) c( z )  z 2 ;

в) c ( z )  z ln z .

Исследования носят прикладной характер, так что результаты работы могут
заинтересовать специалистов, занимающихся исследованием и разработкой систем
безопасности на производстве.
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КРИТЕРІЇ МОДЕЛІ ВІДБОРУ ОЗНАК РИЗИКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Діденко Є.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
In the development of the national economy are important organs of control of
budgetary organizations. Models identify groups of institutions, which are characterized by
the composition of risky activities are relevant both in terms of budget savings for
implementation of control measures and from the point of view of the recognition of hidden
violations of financial activities.
Економічна роль державного фінансового контролю полягає у сприянні
зростанню значень основних макроекономічних показників функціонування економіки
України [1, с.107-111]. У цьому процесі суттєві переваги отримують ті державні органи,
які впроваджують економіко-математичні методи прийняття рішень щодо класифікації
ризиків діяльності бюджетних та не бюджетних установ. Тому проблема визначення
міри ризиковості функціонування суб’єктів господарювання є актуальною, а її
вирішення дозволяє оперативно реагувати на можливі зловживання з боку суб’єктів
господарювання.
З метою виокремлення суб’єктів господарювання з ризиковим складом
господарської діяльності пропонуємо використання методів кластерного аналізу, які
дозволяють сформувати групи господарюючих суб’єктів з низьким, середнім та
високим ступенем ризику діяльності. Існує значна кількість пакетів прикладних
програм, які забезпечують надійність, статистичну достовірність, точність розрахунків і
т.д., наприклад, апробований авторами пакет прикладних програм STATISTICA, але, як
з’ясувалось, значною мірою проблема полягає не в площині математичного визначення
межових значень мір сходства формуємих кластерів, а в площині вибору вичерпного
переліку критеріїв та міри їх зміни. Тому пропонуємо економіко-математичне
моделювання відбору суб’єктів контролю розпочинати з формування єдиної системи
бальної оцінки діяльності суб’єктів господарювання. Вихідні дані щодо ознак
ризиковості діяльності бюджетних установ зведемо у таблицю:
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Таблиця 1 – Ризики діяльності бюджетних установ
Змінна
моделі
ризику

Вид ризику

Джерело інформації

Бюджетні призначення (асигнування)
Змінна визначається сумарно за 3 роки

Звіт про надходження та використання
коштів загального фонду (Форма №2д,
№2м)
Бюджетні асигнування по КЕКВ 1171 “Дослідження і Звіт про надходження та використання
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації коштів загального фонду (Форма №2д,
державних (регіональних) програм”; 1172 “Окремі №2м)
заходи
розвитку
по
реалізації
державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку”
Змінна визначається сумарно за 3 роки
Бюджетні асигнування по КЕКВ 1171 “Матеріали, Звіт про надходження та використання
інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи коштів загального фонду (Форма №2д,
спеціального
призначення,
що
мають №2м)
загальнодержавне значення”
Змінна визначається сумарно за 3 роки
Бюджетні асигнування по КЕКВ 2400 “Капітальні Звіт про надходження та використання
трансферти”
коштів загального фонду (Форма №2д,
Змінна визначається сумарно за 3 роки
№2м)
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
Звіт про надходження та використання
Змінна визначається сумарно за 3 роки
коштів загального фонду (Форма №2д,
№2м)
Капітальне будівництво (придбання)
Звіт про надходження та використання
Змінна визначається сумарно за 3 роки
коштів загального фонду (Форма №2д,
№2м)
Державні закупівлі в одного учасника
Вісник державних закупівель
Державні закупівлі у суб’єктів господарювання Вісник державних закупівель
фізичних осіб
Первісна вартість основних засобів
Баланс (форма 1)
Змінна визначається на кінець звітного періоду
Зростання запасів у порівнянні з попереднім роком
Баланс (форма 1)
Відсоток визначається за показниками на кожну
звітну дату
Зменшення вартості необоротних активів
Звіт про рух необоротних активів
Змінна визначається сумарно на кінець кожного (форма 5)
звітного періоду
Кредиторська заборгованість
Звіт
про
заборгованість
за
Змінна визначається сумарно на кінець звітного бюджетними коштами (форма №7д,
періоду
№7м)
Дебіторська заборгованість
Баланс (форма 1)
Змінна визначається сумарно на кінець звітного
періоду
Власні надходження
Звіт про надходження і використання
Змінна визначається сумарно за 3 роки
коштів, отриманих як плата за послуги
(Форма №4-1д, №4-1м)
Інформація від правоохоронних органів щодо суми Генеральна прокуратура України,
ймовірної матеріальної шкоди (збитків) та Служба безпеки України та інші
взаємовідносини з суб’єктами господарювання з
ознаками фіктивності
Інформація з інших зовнішніх джерел щодо суми Засоби масової інформації, Інтернет,
ймовірної матеріальної шкоди (збитків)
скарги, заяви, звернення (запити)
депутатів тощо

Р1

Р2

Р3

Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14
Р15
Р16

Класифікаційні ознаки ризиковості діяльності бюджетних установ зведемо у
таблицю:
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Таблиця 2 – Кількісні ознаки ризиків діяльності бюджетних установ
Змінна Критерій ризику
Ступінь
моделі
ризику
ризику
Понад 100 млн.грн. високий
Від 1 до 100 млн. середній
Р1
грн.
До 1 млн.грн.
низький
Понад 5 млн.грн.
високий
Р2
Від 1 до 5 млн. грн. середній
До 1 млн.грн.
низький
Понад 5 млн.грн.
високий
Р3
Від 1 до 5 млн. грн. середній
До 1 млн.грн.
низький
Понад 5 млн.грн.
високий
Р4
Від 1 до 5 млн. грн. середній
До 1 млн.грн.
низький
Понад 5 млн.грн.
високий
Від 1 до 5 млн. грн. середній
Р5

Р6

Р7

Р8

Бал

Змінна Критерій ризику
Ступінь Бал
моделі
ризику
ризику
5
Понад 10 млн.грн. високий 5
0,5
Від 1 до 10 млн. середній 0,5
Р9
грн.
0,05
До 1 млн.грн.
низький 0,05
5
Понад 50%
високий 5
Р10
0,5
Від 20% до 50%
середній 0,5
0,05
Від 10% до 20%
низький 0,05
5
Понад 1 млн.грн.
високий 5
Р11
0,5
Від 0,1 до 1 млн. грн. середній 0,5
0,05
До 0,1 млн.грн.
низький 0,05
5
Понад 1 млн.грн.
високий 5
Р12
0,5
Від 0,1 до 1 млн. грн. середній 0,5
0,05
До 0,1 млн.грн.
низький 0,05
5
Понад 1 млн.грн.
високий 5
0,5
Від 0,1 до 1 млн. середній 0,5
Р13
грн.
До 1 млн.грн.
низький 0,05
До 0,1 млн.грн.
низький 0,05
Понад 10 млн.грн. високий 5
Понад 5 млн.грн.
високий 5
Р14
Від 3 до 10 млн. грн. середній 0,5
Від 1 до 5 млн. грн. середній 0,5
До 3 млн.грн.
низький 0,05
До 1 млн.грн.
низький 0,05
Понад 1 млн.грн.
високий 5
Понад 0,2 млн.грн. високий 5
Від 0,5 до 3 млн. середній 0,5
Від
0,005
до середній 0,5
Р15
грн.
0,2млн.грн.
До 0,5 млн.грн.
низький 0,05
До 0,005 млн.грн. низький 0,05
Понад 0,5 млн.грн. високий 5
Понад 0,5 млн.грн. високий 5
Від 0,1 до 0,5 млн. середній 0,5
Від 0,1 до 0,5 млн. середній 0,5
Р16
грн.
грн.
До 0,1 млн.грн.
низький 0,05
До 0,1 млн.грн.
низький 0,05
Модель відбору ознак ризиковості діяльності бюджетних установ апробовано в

практиці роботи державної фінансової інспекції. Використання методу кластерного
аналізу дозволяє легко виокремлювати групи бюджетних установ з ризиковими
ознаками діяльності, які потребують відповідного контролю та моніторингу діяльності.
Підхід до удосконалення планування контрольних заходів, який засновано на
використанні моделі відбору, запропоновано до реалізації іншим державним
контролюючим органам як концепцію ризик орієнтованого відбору об’єктів контролю.
Література
1. Діденко С.О., Діденко Є.В. Економічна роль державного фінансового
контролю / Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Економічна серія. №802 – Харків: Вид-во
“НТМТ”. 2008. – 162с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Добрунова А.И., Петросов Д.А.
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина
To solve the problems of rural territories development of the Belgorod region should be
under the Department of APK create a coordinating Council, which will allow to organize the
monitoring of the development of rural areas, to establish a relationship between the
authorities and the population, to create a Bank of data, develop a strategy for development of
rural areas, adjust the program of training and retraining, implementing the program of
developing rural areas.
В процессе становления рыночной экономики произошло снижение роли
государства

в

регулировании

социально-экономического

развития

сельских

территорий, сельскохозяйственные предприятия, имеющие объекты социальной сферы,
передали их в собственность государства, тем самым устранившись от участия в
развитии сельских территорий, что привело к ухудшению качества жизни сельского
населения.
Несмотря на негативные тенденции в уровне развития сельских территорий в
целом по России, в Белгородской области сложилась эффективная система развития
сельских территорий. Региональные органы власти проводят активную политику,
направленную

на

повышение

экономической

самостоятельности

территорий,

одновременно координируя деятельность местных властей на основе определения
соотношения региональных и местных бюджетов, развития инфраструктурных
объектов местного и общерегионального назначения, формирования централизованных
и региональных фондов различного целевого назначения.
За пять лет (2007-2011г.г.) финансовое обеспечение развития сельских территорий
составило 10,1 млн. руб. в том числе 9% за счет средств федерального бюджета, 34,7%
за счет средств субъекта РФ, 0,8% за счет средств местного бюджета, 55,6% за счет
внебюджетных источников.
Вместе с тем, анализируя уровень развития сельских территорий необходимо
отметить, что в настоящее время имеются следующие проблемы: организационноуправленческое обеспечение развития сельских территорий Белгородской области
нуждается в оптимизации; большинство реализуемых программ, направленных на
развитие сельских территорий не имеют научно-методического обоснования и
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ресурсного обеспечения; кадровые ресурсы, реализующие программы развития
сельских территорий, не имеют необходимого уровня образования в области
программно-целевого управления; недооценивается роль информационных ресурсов в
обеспечении эффективности развития сельских территорий.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо: на базе Департамента АПК
создать координационный совет развития сельских территорий, в состав которого
должны

войти

представители

региональных

и

местных

органов

власти,

обеспечивающие развитие сельских территорий, руководители сельскохозяйственных
предприятий,

население.

На

данный

совет

необходимо

возложить

функцию

организации мониторинга развития сельских территорий, обратной связи от населения
и создания банка данных, которые позволят оптимизировать информационное
обеспечение системы развития сельских территорий. Кроме того, следует рассмотреть
вопрос о стратегии развития привлекательности сельских территорий для бизнеса,
разработать рекомендации для соответствующих региональных структур по снижению
налогообложения для предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих
деятельность на сельских территориях. Совет может принимать участие в разработке
региональных

социально-значимых

проектах

развития

сельских

территорий,

направленных на увеличение занятости на селе и повышение доходов сельских
жителей; развитие социальной инфраструктуры и, сохранение и развитие культуры
региона; улучшение бытового обслуживания сельского населения; развитие торгового
обслуживания сельского населения; повышение

качества услуг здравоохранения;

развитие физической культуры, спорта и туризма на территории сельских поселений.
Для решения проблем финансовой обеспеченности сельских территорий органам
местного самоуправления необходимо осуществить и ужесточить контроль за регистрацией недвижимости крупными сельскохозяйственными предприятиями. Департаменту АПК в сотрудничестве с Департаментом кадровой политики Белгородской
области следует скорректировать программу подготовки и совершенствования кадров
посредством включения в образовательные программы дисциплин по обучению
методам и инструментам современного управленческого менеджмента.
Таким образом, предложенные направления позволят региональным и местным
органам власти повысить эффективность их деятельности; уровень профессиональной
компетенции, обеспечить

информационное сопровождение развития сельских

территорий; повысить качество жизни сельских жителей региона.
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СИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Довгопол Н.В., Игуменцева Н.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Classical and systemological approaches to definition of an organization mission are
considered. Offered rational procedure of definition of mission, development strategy and
organization values with use of systemological verbal approach is described in details.
Efficiency of verbal approach for the solution of an objective is shown.
Управление экономической системой – это непрерывный процесс ее постоянной
адаптации к динамичным внешним условиям окружающей среды. Для уровней
низшего порядка система сама определяет граничные условия (цены, законодательные
нормы, налоги и т.д.), и подсистемы низших уровней вынуждены приспосабливаться к
новым условиям. Субъективное начало поведения систем максимально ограничивается
внешними рамками, сохраняя, однако, важнейшие признаки системности: наличие
обособленных ресурсных потоков, наличие обособленной организационной структуры,
наличие обособленных потребностей и связанных с ними
Субъект
надсистема»

хозяйственных
в

полной

мере

отношений
подвержен

в

интересов.

иерархии

влияниям

«подсистемы-системы-

социально-экономической

конъюнктуры. Выявление ее доминирующих факторов и построение модели
взаимодействия предприятия с внешней средой непосредственно связано с важной
научной задачей формирования теории устойчивого развития организации и
практической задачей определения ее миссии, стратегии развития и ценностей.
В литературе выделяется несколько видов «классической» миссии: миссияпредназначение; стратегическое видение; бизнес-идея; миссия-ориентация; миссияполитика. Очевидно, что базовой является миссия-предназначение, остальные же
миссии формулируются по мере потребности.
Общая теория систем под миссией организации подразумевает функциональный
запрос надсистемы. Для предприятия надсистемой является тот сегмент рынка,
который оно пытается занять, а функциональным запросом – требования его клиентов.
Функциональный запрос надсистемы – это запрос на систему с определенными
(экстенциальными) свойствами. Адаптироваться к текущему функциональному запросу
надсистемы система может за счет своих интенциальных (внутренних, скрытых)
свойств. Эти же свойства отвечают за адаптацию к незначительным изменениям
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функционального

запроса

надсистемы.

Эволюционировать

в

соответствии

со

значительными изменениями функционального запроса надсистемы система может за
счет своих потенциальных (глубинных) свойств. Они же обеспечивают переход
системы в состав новой надсистемы в случае исчезновения старой надсистемы. Таким
образом,

миссия

организации

определяется

требованиями

к

экстенциальным,

интенциальным и потенциальным свойствам организации, то есть связями, которые
необходимы надсистеме, в рамках которой функционирует организация.
Изучая ресурсные возможности экономической системы, мы исследуем наличие
ресурсов внешней среды и степень их доступности. Изучая издержки, мы
рассматриваем внутренние показатели системы и сравнительную эффективность их
функционирования. Важно понимать, что не рост прибыли, но рост издержек
(энтропия) стимулирует развитие экономической системы.
Процедура определения миссии, стратегии развития и ценностей организации
трудно формализуема, тем не менее многие авторы

выделяют сходные этапы ее

проведения.
Этап 1. Определение критериев оценки деятельности организации.
Этап 2. Разработка шкал и пороговых значений критериев.
Этап 3. Классификация множества возможных состояний организации.
Этап 4. Оценка текущего состояния организации.
Этап 5. Определение стратегии развития организации.
Переход в следующий класс рассматривается как краткосрочная стратегия, а в
последующие классы – как долгосрочная.
Этап 6. Определение миссии организации как достижение оптимальных значений
по всем критериям.
Этап 7. Определение ценностей организации как множества возможных значений
определенных критериев.
Процедура определения миссии, стратегии развития и ценностей организации с
использованием

системологического

вербального

подхода

универсальна

и

рациональна,применение ее на практике позволит получать любым организациям
гарантированные результаты.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ВУЗЛА P2P-МЕРЕЖІ ЗА ПРОТОКОЛОМ КАДЕМЛІЯ
Доманецька І.М., Петрушенко М.С.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Тoday peer-to-рееr network are becoming more widespread use. This work devoted to
creating program application-client for peer-to-рееr network protocol Kademliya. Work of
multithreaded application is modeled as a work of multiphase multichannel queuing system.
The purpose of modeling - the determination of internal system buffer size to ensure the
operation node peer-to- peer network without loss reports in limiting the size of input socket
buffer
Причинами великого зростання попупярності P2P мереж є привабливі ідеї даної
технології: децентралізованість, розподіленість мережі, її здатність до самоорганізації.
Ці принципи забезпечують такі переваги мережі, як простота та дешевизна впровадження і підтримки, відмовостійкість, масштабованість, збільшення швидкості копіювання, колосальна потужність мережі в цілому. Не слід думати, що P2P-технології
використовуються тільки для неконтрольованого файлообміну. Вони знаходять
застосування і в багатьох інших галузях, наприклад в службі доменних імен Інтернету.
Пірінгові технології також використовуються багатьма популярними службами
миттєвого обміну повідомленнями і системами передачі голосових повідомлень,
знаходять застосування в розподілених обчислювальних мережах.
Kademlia - це протокол віртуальної мережі, створений для функціонування повністю децентралізованих файлообмінних мереж, що базується на реалізації розподіленої хеш-таблиці. Кожен вузол в мережі позначається спеціальним унікальним ідентифікатором і має таблицю маршрутизації, що містить контактну інформацію про деяку
кількість інших вузлів. Таблиця маршрутизації поступово наповнюється ідентифікаторрами, близькими до ідентифікатора даного вузла. У Kademlia, дистанція розраховується за допомогою XOR операції і результат інтерпретується як беззнакове ціле. distance
(A, B) = | A xor B |. Менші значення вважаються більш близькими. Взаємодія вузлів
Kademlia відбувається шляхом надсилання та приймання конфігураційних та інформаційних повідомлень. Конфігураційні повідомлення несуть інформацію щодо віддалених
вузлів, а також тих, які містять інформацію щодо стану вузла-відправника. Інформаційні повідомлення містять дані про пари ключ-значення, тобто списки адрес вузлів, що
мають необхідну нам або віддаленим вузлам інформацію. В програмі-клієнті крім підсистеми, що реалізує взаємодію вузлів Кадемлія між собою, необхідна підсистема
власне завантаження потрібних даних на комп’ютер користувача. Тобто, спочатку за
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допомогою підсистеми обслуговування даний вузол отримує необхідну інформацію
про вузли, на яких потенційно можуть міститися файли, а потім за допомогою підсистеми завантаження файли завантажуються на комп’ютер користувача. В основу створюваної програми-клієнта - програми, яка реалізує функціональність вузла, і сама є
реалізацією закладеного в основу мережі P2P протоколу, була покладена багатопоточна
технологія. Розглянемо схему взаємодії потоків в ході функціонування вузла мережі.
Окремий потік буде займатись виключно прийняттям повідомлень. Окремими потоками будуть реалізовані операції сортування та обробки повідомлень, а також формування та відправлення відповідей на запити, що прийшли від інших вузлів. Особлива увага
буде приділена потоку прийняття повідомлень. Це пов‘язано з тим, що, по-перше, операції прийняття повідомлень є блокуючими, і ми повинні забезпечити найвищу можливу швидкість їх виконання; по-друге, буфер, який прив’язаний до сокету, має фіксований та обмежений розмір, і таким чином, існує можливість його переповнення. У цьому
випадку інформація, що посилається іншими вузлами, просто буде відхилена. По-третє, не паралельне, а послідовне виконання операцій при надходженні повідомлень безпосередньо одне за одним приведе збільшення часу відповіді, а вузол, що надіслав запит, зовсім не зацікавлений у довічному очікуванні відповіді. Забезпечивши максимальну швидкість опрацювання запитів, необхідно також убезпечити програму від переповнення сокетного буфера. З цією метою була розроблена модель роботи програми-клієнта як багатофазної багатоканальної системи масового обслуговування з обмеженою
чергою. На вхід системи приходить пуассонівський потік повідомлень/запитів, які розміщуються сокетному буфері. 1-ша фаза обробки повідомлень полягає у переміщенні
повідомлень у внутрішню чергу системи. 2-а фаза опрацювання - сортування замовлень.
В залежності від типу повідомлень/запитів, вони розподіляються на 3 не-залежні паралельно оброблювані підмножини: 1) повідомлення, що є відповідями на запити про «актуальність» вузлів із нашої таблиці маршрутизації; 2) повідомлення відповіді на пошук
потрібних нам пірів; 3) повідомлення-запити інших вузлів щодо наявності на нашому
вузлі потрібної їм інформації. Кожна підмножина повідомлень опрацьовується окремим
потоком - каналом обслуговування (3-а фаза). 4-а фаза – формування нашим вузлом
запитів/відповідей до інших вузлів. Ціль експерименту – визначити розмір внутрішньої
черги СМО, що забезпечить іі роботу без втрат вхідних повідомлень.
Література
Petar Maymounkov, David Mazi`eres. Kademlia: A Peer-to-peer Information System
Based on the XOR Metric. In Proceedings of IPTPS, Cambridge, MA, USA, March 2002.
http://www.cs.rice.edu/Conferences/IPTPS02/109.pdf
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ
Доценко Н.В., Синицкая Н.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский
авиационный институт»
Factors that influence on realization of business process reengineering are considered.
Reasons of unsuccessful business process reengineering are certain. Factors that influence on
quality of business processes are considered. The methods of improving the quality of
engineering projects are considered. Recommendations on a management by engineering
projects are offered.
Анализ факторов, инициирующих инжиниринговые проекты, позволил выделить
основные

причины

реинжиниринга

бизнес-процессов:

осознание

перспектив

радикальных изменений руководством компании; успехи, достигнутые конкурентами с
помощью реинжиниринга бизнес-процессов; стремление руководства использовать
«модный» инструментарий. Неготовность организации осуществлять реинжиниринг
собственными силами приводит к необходимости привлечения консалтинговых
компаний.

В

данном

случае

консультационный

инжиниринг

связан

с

интеллектуальными услугами, оказываемыми отдельным лицом или консалтинговой
компанией. В случае если инициация инжинирингового проекта является осознанным
шагом руководства и вызвана необходимостью изменения бизнес-процессов с целью
повышения эффективности функционирования компании, вероятность успешного
завершения проекта значительно повышается. Если проект был инициирован без
четкого понимания руководства процесса инжиниринга, то реализация данного проекта
будет сопряжена с чрезмерным контролем руководства или с полным делегированием
обязанностей консалтинговой компании. Непонимание руководством принципов
реинжиниринга приводит к снижению жизнеспособности проектов.
Существенным фактором, влияющим на качество проекта, является выбор
консалтинговой компании. Различают следующие методы реализации проекта:
обычный метод (консультация консалтинговой компании), метод руководства
проектом, метод осуществления проекта «под ключ». Выбор метода зависит от
принятой в компании степени централизации управления и от желания руководства
принимать участие в реализации проекта.
Согласно исследованиям, проведенным компанией AB Solut, причинами
неудачного

реинжиниринга

являются

игнорирование
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целей

компании

при

проектировании, избыточный реинжиниринг бизнес-процессов, неправильная оценка
предполагаемой экономической эффективности, низкий уровень консультантов.
Игнорирования целей компании отражает целый комплекс существующих
проблем: от отсутствия четкого видения результатов инжиниринга руководством
(отсутствие миссии, целей и т.д.) до неправильного выбора консультанта (внедрение
отлаженных процессов без учета специфики организации). На этапе построения модели
процессов «AS IS» проводится сбор информации о существующих процессах. При
определении ключевых бизнес-процессов происходит конфликт интересов владельцев
процессов,

что

приводит

к

искажению

информации.

Применение

методов

интервьюирования и анкетирования позволяет собрать информацию о процессах.
Однако при составлении моделей необходимо учитывать с позиции кого описываются
бизнес-процессы. В зависимости от точки зрения (роли в процессе) видение может
существенно отличаться. Эффективным методом определения узких мест процессов
является хронометраж, что позволяет снизить влияние субъективного фактора.
Как правило, проведение реинжиниринга всегда сопряжено с сопротивлением
персонала. Изменение устоявшихся процессов, внедрения новых процессов, которые
неподвластны

контролю существующих менеджеров, приводит к демотивации

персонала. Отсутствие информации о предстоящих изменениях, особенно в проектах
кадровой реструктуризации, снижает производительность персонала, повышает
уровень конфликтности, приводит к саботажу внедрения новых бизнес-процессов. С
целью снижения уровня сопротивления в начале проекта целесообразно проведение
презентации, на которой будут определены перспективы компании после проведения
реинжиниринга, озвучены цели и принципы реинжиниринга. Информирование
персонала о ходе реализации проекта является необходимым условием успешной
реализации проекта. После завершения этапа построения моделей «АS IS» проводится
презентация результатов руководству с последующей инициацией фазы построения
комплекса

моделей

«ТО

ВЕ».

Одной

из

причин

досрочного

прекращения

инжинирингового проекта является неготовность руководства осознать существующее
состояние бизнес-процессов, основных проблем компании. В данном случае вскрытие
неэффективных принципов управления приводит к не восприятию критики, не
желанию менять существующие процессы.
Повышения качества реализации инжиниринговых проектов возможно только
при комплексном подходе к проведению инжиниринга.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОПИСАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Доценко С. И.
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
имени Петра Василенка
Full description and simulation of the firm is possible on the basis of the solution of
two classes of problems. The first class includes the problem of formation and studies of static
and dynamic balance. The second class of problems forming a sequence of solutions of the
three forms of organizational objectives. To address the first class of the classical
mathematical methods used. For the second class of solutions used logical methods of
Spinoza and Hegel.
Задача обеспечения эффективной деятельности фирмы в условиях динамичной
(турбулентной)

внешней

среды

приобрела

статус

фундаментальной

задачи

экономической теории. Для ее формирования и решения привлекаются методы теории
организации, теории управления и основанной на этих теориях общей теории фирмы.
Общей методологической основой

для этих теорий является

методология

математического моделирования процессов, описываемых в данных теориях. На основе
данной

методологии строятся их экономико-математические и информационные

модели. В основу данных моделей положены балансные уравнения. Причем,
существует две формы балансных моделей. Первая форма

используются при

формировании балансов за определенный период времени – статические балансы.
Вторая форма используется для формирования динамических балансов – динамические
модели (балансы).
Решения полученные в рамках указанных моделей позволяют описать процессы
в функции времени. Время в этих моделях является аргументом.
Детальный анализ элементов методологии общей теории фирмы показал, что
время является фундаментальным независимым фактором реализации деятельности,
наряду с процесными и ресурсными факторами.
Исходя из этого категория «деятельность» в общей теории фирмы может быть
рассмотрена в рамках интегральной иерархической (четырех уровневой) модели. Для
ее описания применимы классические методы математического моделирования.
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При этом выявлен новый класс задач, которые необходимо решать в рамках данной
модели. Речь идет о задачах формирования последовательности во времени решения задач
реализации деятельности предприятия. Другими словами, возникает класс задач о
первичности (первоочередности). Решение данного класса задач может быть получено
методами логики. Причем, из известных логик: формальной логики, математической логики,
логических методов Г. Гегеля, Б. Спинозы, К. Маркса и В. И. Ленина предполагается
одновременное использование логических методов Г. Гегеля, и Б. Спинозы. При этом,
согласно Б. Спинозе фирму предлагается рассматривать как совершенное целое, а ее
деятельность, соответственно, предлагается рассматривать как обладающую целосностью.
Для этого деятельность фирмы, согласно А. А. Богданову, предложено рассматривать в форме
постановки и решения трех основных организационных задач:
- деятельности по формированию проекта будущего результата;
-деятельности по реализации сформированного проекта и оценки его результата;
- деятельности по обеспечению соответствия полученного результата его
проекту.
Возникает закономерный вопрос, в какой последовательности необходимо
решать указанные задачи, иными словами, решение какой из задач должно быть
реализовано в первую очередь.
Для решения данной задачи необходимо ввести известное в общей теории
фирмы понятие «жизненный цикл». При этом необходимо различать

«полный

жизненный цикл» и «элементарный жизненный цикл». Анализ показал, что для
элементарного (технологического) жизненного цикла первичной является задача по
получению и оценке результата сформированного проекта. Для полного жизненного
цикла первичной является задача по формированию проекта будущего результата.
При этом, отмеченная выше целостность деятельности с точки зрения
логического

метода

Г.

Гегеля

имеет

следующий

смысл.

Деятельность

по

формированию проекта результата является продуктом духовной (мыслительной)
деятельности (общим понятием по терминологии Г. Гегеля), а деятельность по
получению результата является продуктом материальной деятельности (единичным
понятием). Деятельность по обеспечению их соответствия является реализацией их
диалектического

единства.

Диалектическое

единство

общего

и

единичного

характеризует целостность деятельности фирмы. Таким образом, информационная
технология полного описания и моделирования деятельности фирмы должна быть
основана на методах логико-математического описания и моделирования.
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ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Журавель М.Ю.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The stages to the realization of diagnostics of economic security are proposed. The steps
of this algorithm are identification the purpose of diagnostics, collection of information, its
processing, assessing the sufficiency of the information, assessing the level of economic
security, graphical interpretation of the level of security, assessment and analysis of the results
of calculation, development of activities to eliminate threats.
Ефективне функціонування підприємства в умовах конкурентної боротьби
неможливе без забезпечення його економічної безпеки. Це є досить складною
проблемою і в сучасних умовах здобуває все більшу актуальність, оскільки суб’єкти
господарювання змушені шукати нові засоби утримання своїх ринкових позицій.
Процес діагностики рівня економічної безпеки підприємства пропонується
розділити на три взаємопов’язані блоки:
а) блок «Інформаційне забезпечення»;
б) блок «Кількісна оцінка»;
в) блок «Аналітичний».
До ключових етапів блоку «Інформаційне забезпечення» слід віднести такі:
а) визначення мети проведення діагностики;
б) формування системи показників оцінки рівня безпеки;
в) формування інформаційної бази для проведення діагностики;
г) оцінка достатності інформації для проведення діагностики.
Починається процес діагностики рівня економічної безпеки підприємства з
визначення мети. На наступному етапі відбувається відбір показників безпеки за
кожною складовою та визначаються порогові значення відібраних показників [1]. Далі
проводиться збір та обробка інформації, необхідної для діагностики. Потім
проводиться оцінка достатності інформації для діагностики рівня економічної безпеки.
Якщо інформація не відповідає пред’явленим вимогам або за якістю, або за кількістю,
необхідно повернутися до попереднього етапу та провести додатковий пошук.
Блок «Кількісна оцінка» включає наступні етапи:

 оцінка рівня безпеки за кожною функціональною складовою;
 оцінка рівня поточної, тактичної та стратегічної безпеки;
 загальна оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
69

Після того як необхідна для проведення діагностики інформація зібрана,
проводиться безпосередньо оцінка рівня безпеки за кожною функціональною
складовою, потім оцінка рівня поточної, тактичної й стратегічної безпеки та загальна
оцінка рівня економічної безпеки підприємства [2].
Останній блок «Аналітичний» складається з наступних етапів:

 побудова графоаналітичної моделі визначення недоотриманого прибутку;
 аналіз походження загроз економічній безпеці підприємства;
 формування рекомендацій щодо нейтралізації діагностованих загроз.
З метою отримання обґрунтованої інформації для прийняття рішення щодо
першочерговості реагування на виявлені загрози розроблено графоаналітичну модель
визначення недоотриманого прибутку. Використаний в моделі підхід засновано на
розрахунку середнього недоотриманого підприємством прибутку через відставання
фактичного рівня безпеки. Застосування такого підходу дозволить проранжувати
показники безпеки за ступенем впливу, який вони чинять на прибуток підприємства.
Наступним етапом діагностики економічної безпеки підприємства є аналіз походження
загроз. Завершальним етапом діагностики є формування рекомендацій щодо
нейтралізації діагностованих загроз [3-4]. Формування рекомендацій необхідно
проводити на основі ідентифікованих причин виникнення загроз безпеці підприємства.
Запропоновані рекомендації щодо вдосконалення діагностики рівня економічної
безпеки можуть бути використані у практичній діяльності підприємств для аналізу
стану безпеки та розробки ключових напрямків інноваційно-технологічного розвитку.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ У ПРАКТИЦІ ВНЗ
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕССЕРЕДОВИЩА ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ
Кадикова І.М.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Powerful tool for improving the quality of management-training may be active use of
university a computerized simulation of competitive business environment. Based on our
own experience with using such software platforms as Business Strategy Game and Global
Management Challenge, the author reveals the perspectives and some proliferation of such
practices in universities. The author offered some recommendations concerning solve certain
problems with this proliferation in study-practice of universities in Ukraine.
При підготовці фахівців з менеджменту важливе місце займає вивчення
студентами стратегічного менеджменту через оволодіння сучасними теоретичними
основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних
рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку. Сьогодні
потужним інструментом у досягненні цієї мети може бути активне використання ВНЗ
комп’ютеризованого
відбувається

моделювання

інформатизація

конкурентного

суспільства

-

бізнес-середовища,

високоорганізований

адже

соціально-

економічний і науково-технічний процес розробки та створення сприятливих умов для
задоволення інформаційних потреб суспільства завдяки використанню інформаційних
ресурсів. Вже довели свою ефективність такі засоби навчання стратегічному
менеджменту, як on-line чемпіонати з управління віртуальними компаніями. Маючи
досвід використання таких популярних в світі платформ, як Business Strategy Game та
Global Management Challenge, констатуємо поряд із немалою трудомісткістю
використання таких засобів при підготовці студентів-менеджерів, і надзвичайну їх
корисність для якості навчання.
Однією з проблем використання у навчальному процесі ВНЗ таких засобів
навчання, як комп’ютеризоване моделювання конкурентного бізнес-середовища (та
зокрема платформи Global Management Challenge Junior), що передбачає командну
роботу у складі 3-5 студентів протягом кількох місяців, є складність персоніфікованого
оцінювання кожного з учасників команди. Апробованим автором варіантом вирішення
цієї проблеми є анкетування студентів за наведеною нижче формою "Оцінка рівності
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участі у керівництві компанії". Це дозволяє реалізувати сопричасний стиль управління
щодо вирішення питання виставлення оцінок у межах балів, визначених робочою
програмою навчальної дисципліни для цього виду навантаження на студентів
(наприклад, для самостійної роботи, якщо саме до неї віднесено управління
віртуальною компанією).

Рисунок 1. Оценка равенства участия в руководстве компанией
Таке анкетування відіграє і роль самостійного педагогічного інструменту,
оскільки ставить студента перед проблемою об’єктивного оцінювання вкладу кожного
члену колективу, включаючи себе, у загальну справу з управління віртуальною
компанією. Роль викладача у цьому випадку зводиться до контролю ступеню
об’єктивності, що реалізується через співбесіду з командою студентів. Така реалізація
методу проблемного навчання формує у студентів необхідні для менеджерської
діяльності компетенції щодо оцінювання результатів праці співробітників.
Взагалі, можна констатувати, що використання у навчальному процесі ВНЗ з
підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування комп'ютеризованих
засобів навчання, подібних Global Management Challenge Junior, сприяють формуванню
пізнавального інтересу, стимулюють почуття обов’язку і відповідальності студентів як
у відношенні до успіхів своєї віртуальної компанії, так і до результатів навчання
взагалі.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА НА УКРАИНЕ
Кадыкова И.Н., Мулюкина К.В.
Национальный аэрокосмический университет имени Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
Social business today is a necessary economic unit for the stable development of
solutions and existing social problems of the country. Therefore it is necessary by examining
the experience of developed countries, to form a social enterprise in Ukraine, involving and
encouraging capable of this kind of business activity. The authors described the problems in
the development of social business in Ukraine and offer a solution to social irresponsibility by
active government and commercial support for social entrepreneurship.
В

результате

перехода

Украины

к

рыночной

экономике

забота

о

слабозащищенных слоях общества перешла от государства к частным лицам. По этой
причине социально необеспеченные слои общества оказались без должной поддержки,
т.к. частные предприниматели заинтересованы в получении прибыли, а не социальной
ответственности бизнеса.
В развитых европейских странах существуют законы, организации и фонды,
направленные на поддержку и стабильное развитие социального предпринимательства,
предусматривающие решение многих социальных проблем общества, которые
государство не всегда в силах решить самостоятельно. И именно через делегирование
части ответственности за реализацию социальной политики страны и расширение круга
социально-правовых форм предприятий, деятельность которых поддерживается
государством, происходит развитие социального бизнеса в странах.

Социальное

предпринимательство признанно инновационным способом решения экономических
проблем за счет создания новых рабочих мест, новых продуктов и услуг, необходимых
населению, росту объемов рынка, а так же решения экологических и социальных
проблем общества.
В Украине же такие понятия как социальный бизнес или социальный
предприниматель

на законодательном уровне отсутствуют и никаких льгот или

дотаций для его развития в законодательстве не предусмотрено. Поэтому украинские
социальные

предприниматели

и

организации

вынуждены

спонсироваться

международными донорскими организациями и проектами, зарубежными фондами и
грантами (Ashoka Foundation (India), Yuppie (USA), Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship (Switzerland), Social Enterprise Coalition (UK) и другие).
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В этом мы видим проблему ведения такого рода бизнеса и возможным путем её
решения считаем вовлечение государства, предприятий и активной молодёжи с
помощью инструментов, изложенных ниже. Для государства предлагается:
Создание законодательной базы с четким указанием терминов и понятий
социального предпринимательства.
Предоставление льгот и преференций социальным предпринимателям.
Формирование положительного имиджа данному бизнесу.
Построение

площадки для связи социальных идей с предполагаемыми

инвесторами по типу «Банка социальных идей».
Стоит выделить, что очень важно не только решать сложившиеся социальные
проблемы, но и не допускать новые, как то: загрязнение окружающей среды,
использование дешевой рабочей силы эмигрантов, неравномерное распределение
доходов. Для этого предлагаем, как один из методов борьбы, создать предприятиям
Кодекс

ответственного

бизнеса

и

на

его

основе

Лигу

Ответственных

Предпринимателей, которая будет:
1) обеспечивать систему внутренних нормативов и правил для предприятий,
которая не будет допускать новых социальных проблем;
2) доносить до потребителей важность поддержки посредством покупки товаров и
услуг только у ответственных предприятий;
3) содействовать социальной ответственности бизнеса на Украине.
Вовлечение активной молодёжи в социальное предпринимательство путём
распространения идеи социального бизнеса, а так же предоставление свободного
доступа к необходимым знаниям о социальном предприятии.
Реализация

перечисленных

выше

пунктов

программы

поможет:

развить

социальное предприятие, сформировав четкое его определение и основные положения
на законодательном уровне; предоставить возможность и желание заниматься данным
видом деятельности наиболее активной части населения, а так же не допускать новых
социальных проблем за счет создания и распространения идеи социальной
ответственности бизнеса.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНИХ
ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Кадикова І.М., Семенов А.В.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Since gaining independence of Ukraine, formation new development strategy
embodiment of European integration policies were qualitative changes in approaches to the
definition of the life-level and structural changes in the assessment of living standards. At this
stage of Ukrainian society development actively growing interest in the economy socialization
including through initiating various social projects. The author discloses question information
support social projects in Ukraine.
Соціалізація економіки - одна з ключових складових світової економічної
трансформації, в основі якої лежить все більш тісна інтеграція приватних і громадських
інтересів, яка властива сучасній змішаній економіці. Вона проявляється в соціальній
переорієнтації виробництва, гуманізації праці і життя людей, пом'якшенні соціальної
диференціації і зростанні значення соціальної сфери, інших явищах і процесах.
Соціальна орієнтація пронизує всі сфери економіки розвинених країн. Центром
соціально-економічного розвитку стає людська особистість з її різноманітними
потребами. [2]
З набуттям Україною незалежності, формуванням нової стратегії розвитку
держави, втіленням євроінтеграційної політики відбулися якісні зміни у підходах до
визначення категорії рівня життя та структурні зміни в оцінці життєвого рівня
населення. На даному етапі розвитку в українському суспільстві зростає активний
інтерес до соціалізації економічних процесів.
Реформування системи соціальної допомоги в Україні розпочалося з 1995 року із
запровадженням першої програми надання адресної допомоги малозабезпеченим
верствам населення – субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання палива та скрапленого газу. Покращення ефективності
системи соціальної допомоги неможливе при існуючому стані матеріально-технічного
забезпечення місцевих органів праці та соціального захисту населення, а також
соціальної сфери в цілому. Протее окрім державної складової системи соціальної
допомоги існує ще і громадська. Активні верстви населення включаються до процесу
соціалізації економіки, ініціюючи та реалізуючи різноманітні соціальні проекти.
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Інформатизація суспільства – ще одна з ключових складових світової економічної
трансформації. Це високоорганізований соціально-економічний і науково-технічний
процес

розробки

та

створення

сприятливих

умов

для

задоволення

інформаційних потреб суспільства завдяки використанню інформаційних ресурсів. В
Україні процес інформатизації здійснюється згідно з Національною програмою
інформатизації, яка визначає стратегію розв'язання поряд з іншими проблеми
інформаційної підтримки соціально-економічної діяльності [1].
У зв’язку з цим питання інформаційної підтримки соціальних проектів стає доволі
актуальним на теперішній час. Завдяки розвитку сучасних технологій, інформаційна
підтримка може здійснюватися у багатьох напрямках. Головною метою є розповсюдити
інформацію про проведення соціального проекту. Розроблення Інтернет сайтів з
описом проекту, розповсюдження інформації в соціальних мережах, дає змогу
розширити аудиторію людей які з часом будь-яким чином можуть допомогти
розвинути проект, як на рівні розповсюдження інформації, так і шляхом прийняття
участі особисто у розвитку проекту.
Інформаційна підтримка - процес інформаційного забезпечення, орієнтований на
користувачів інформації. Інформаційна підтримка використовується при підготовці та
реалізації управлінських рішень, зокрема щодо реалізації соціальних проектів. Для того
щоб інформаційна підтримка була якомога значимою, потрібно приділяти увагу
наступним факторам: створення нових необхідних сторінок та їх наповнення
інформацією;

написання контенту (новини, статті, поради та інше); управління та

контроль блогів, голосувань та інше;

підтримка рекламних акції та компаній;

інформаційний та технічний супровід учасників проекту, повідомлення всіх залучених
сторін про хід реалізації проекту та контроль результатів.
Належна інформаційна підтримка зростаючої кількості соціальних проектів
дозволить залучити до них широке коло громадян, що сприятиме соціалізації економіки
України.
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ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Кирий В.В., Тимофеев В.А.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The problem of modelling in economic systems is considered. The different approaches
to the construction of mathematical model such systems are researching. The porcedure
of construction of mathematical models of economic systems on the base of critical approach
is porposed.
Эффективное управление в экономических системах невозможно без построения
адекватного математического описания объекта. При этом каждый из методов
моделирования имеет свою специфику, свои достоинства и недостатки. В докладе
предлагается исследование существующих подходов к моделированию экономических
систем.
К настоящему времени сложилось три основные подхода к синтезу систем
управления:
- алгоритмические методы,
- оптимизационные методы,
- метод неравенств.
Алгоритмические методы характеризуются отсутствием единого интегрального
критерия. Они основываются на выполнении последовательности этапов, на каждом из
которых реализуются различные, иногда противоречивые подцели. Система при этом
разбивается на подсистемы, каждая из которых оптимизируется по своему локальному
критерию. Особенностью этого подхода являются большие временные затраты, а также
требование значительного опыта проектировщика. Другим важным недостатком
является то, что в результате оптимизации отдельных подсистем

вовсе не

гарантируется достижение оптимума системы в целом. Достоинством этого подхода
является простота локальных регуляторов, ясное понимание происходящих процессов
и высокая надежность, достигаемая за счет того, что выход из строя локального
регулятора, как правило, не приводит к потере работоспособности системы в целом.
Более строгими с математической точки зрения являются оптимизационные
методы, в результате применения которых обеспечивается минимизация некоторого
общего критерия оптимизации J . В рамках этого подхода можно выделить два
направления:

аналитические

методы

и
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параметрическая

оптимизация.

Суть

аналитических методов состоит в том, что регулятор (точнее алгоритм управления)
получается в результате аналитического отыскания точки экстремума принятого
критерия J . Методы синтеза отличаются математической строгостью. Главным
достоинством аналитических методов является то, что гарантируется оптимальность
получаемого решения в смысле принятого критерия. Недостаток же состоит в том, что
получаемые алгоритмы зачастую сложны, имеют высокий порядок и в общем случае
могут приводить к неустойчивости системы в целом. Другой существенный недостаток
состоит в том, что используемый критерий и собственно метод оптимизации тесно
связаны. Так, например, в ЛКГ - проблеме критерий оптимизации имеет строго
определенную форму и никакие другие конструкции не могут быть использованы.
Поэтому проектировщику зачастую приходится «подгонять» реальную задачу под
конкретный метод. В этой ситуации на первый план опять-таки могут выходить опыт и
интуиция исследователя.
В качестве альтернативы предлагается метод неравенств. Метод неравенств
является наиболее ярким представителем многоцелевого подхода к синтезу систем
управления. Он оперирует одновременно с множеством локальных критериев,
обеспечивая каждому из них значение не хуже некоторой пороговой величины, при
этом все требования к качеству процессов управления задаются в форме системы
неравенств, имеющей вид
J i (p)  i i  1, 2,..., n ,
где J i : p → J1 (p)  локальные

критерии,

осуществляющие

(1)
отображение

RN  R ;
p  P , p  (p1 , p 2 ,..., p N ) – N  мерный вектор управляемых переменных;

i – выбираемые пороговые значения отдельных целевых функций.
Цель управления в этом случае считается достигнутой, если удовлетворяются все

n неравенств системы (1). Основным отличием метода неравенств от всех остальных
процедур многокритериальной оптимизации является отсутствие единого скалярного
критерия, а следовательно, отпадает необходимость выбора метода свертки и
соответствующих весовых коэффициентов, вносящих наиболее значительный элемент
субъективизма в процесс проектирования.
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ОБОБЩЕННЫЙ СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ
ПРОЦЕССОВ С ПРОИЗВОЛЬНЫМИ СПЕКТРАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ,
ОПИСЫВАЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кириллов И.Г.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
Substantiates the list of requirements to models of stochastic processes describing the
behavior of the open complex organizational and technical systems. A generalization of the
method of modeling stochastic processes on the basis of a linear transformation, allowing to
form an arbitrary order autoregressive processes with the required correlation (spectral)
properties. A way to "automatically" provide positive of nontypical correlation sequences.
В докладе обосновывается перечень требований к моделям случайных процессов,
описывающих поведение открытых сложных организационно-технических систем.
Показано, что широко используемые в литературе при анализе таких систем модели
процессов

с

типовыми

спектрами

(корреляционными

функциями,

например,

экспоненциальной, гауссовой) являются частным случаем процессов авторегрессии
(АР), соответствующих равенству параметров звеньев задающего формирующего
фильтра (ФФ) с обратными связями. Отказ от такого равенства позволяет существенно
расширить набор корреляционных функций (спектров) моделируемых процессов. При
этом количество комплексных коэффициентов усиления звеньев ФФ определяет число
мод (гребней) и крутизну спектра мощности процесса, а фазы и модули –
соответственно расположение на частотной оси и ширину таких гребней.
Показано, что реализации ФФ АР-процесса, например, в виде последовательного
соединения

однозвенных

рециркуляторов

практически

мало

пригодны

для

моделирования генеральных выборок с «узкополосными» спектрами из-за неоправданно
больших временных затрат, обусловленных длительными переходными процессами.
Предлагается обобщенный способ моделирования случайных процессов на основе
метода линейного преобразования, позволяющий формировать АР-процессы с
требуемыми корреляционными свойствами уже с первой выборки. Он «автоматически»
обеспечивает

позитивность

нетиповых

корреляционных

последовательностей,

соответствующих спектрам АР–процессов произвольного порядка, которые на высоком
уровне близки «гауссовскому», а на низком – заполняют широкую промежуточную
область между ним и процессом с экспоненциальной корреляцией. Именно такого рода
закономерности,

как

показывают

данные

многочисленных

экспериментальных

исследований, характерны для описания поведения реальных систем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЯДОВ
Кириченко Л.О., Стороженко А.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The work presents the method for simulating multifractal time series with desired
properties, based on the simulation of fractional Brownian motion in multifractal time by
operation of subordination. The basis of model is a stochastic binomial cascade with weights
having a beta distribution. The proposed algorithm allows to generate a realizations of the
preassigned values of the Hurst exponent and the multifractal spectrum.
В последние годы большинство проведенных исследований выявили целый ряд
специфических особенностей финансовых рядов. К их характерным особенностям
относятся: высокие пики, «тяжелые хвосты» распределений, свойство самоподобия,
мультифрактальность, долгосрочная зависимость, условная гетероскедастичнисть,
эффект «рычага» и другие. В 1996 г. Б. Мандельброт предложил мультифракльную
модель, описывающую динамику финансовых рядов MMAR (Multifractal Model of Asset
Returns) [1]. Она основана на моделировании фрактального броуновского движения в
мультифрактальном времени с помощью операции субординации.
В

общем

случае

операция

субординации

(случайной

замены

времени)

представима в виде Z  t   Y T (t )  , t  0 , где T (t ) – некоторый неотрицательный
неубывающий случайный процесс, называющийся субординатором, Y (t ) – некоторый
случайный , независимый от процесса T (t ) .
В работе [1] доказано, что если случайный

X t 

является процессом

субординации X  t   BH  (t )  , где BH (t ) – фрактальное броуновское движение с
параметром Херста

H

и  (t )

– субординатор, который является функцией

распределения кумулятивной меры, определенной на интервале

0,T 

и процессы

BH (t ) и  (t ) являются независимыми, тогда X  t  является мультифрактальным
процессом

со

мультифрактальным

спектром

 
f X ( )  f   ,
H 

где

f  

–

мультифрактальный спектр процесса  (t ) .
В работе [2] предложен метод построения стохастического биномиального
мультифрактального каскада с весовыми коэффициентами, обладающими бетараспределением, который позволяет получать реализации с заданными показателем
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Херста H и шириной мультифрактального спектра f   . Таким образом, используя
полученные каскадные реализации, мы можем моделировать модельные финансовые
временные

ряды

с

требуемыми

фрактальными

характеристиками.

Алгоритм

моделирования может быть сведен к следующей процедуре.
1. Для финансового ряда X (t ) , обладающего свойствами мультифрактальности,
оцениваем функцию мультифрактального спектра fˆX ( ) и параметр самоподобия Hˆ X .

 
2. По формуле f X ( )  f   определяем мультифрактальный спектр f  
H 
стохастического каскадного процесса  (t ) .
3. Выбираем параметры a и b , которые определяют закон бета-распределения

px (a, b ) , генерирующий весовые коэффициенты мультифрактального каскада с
мультифрактальным спектром f   .
4. С помощью итерационной процедуры строим реализацию биномиального
мультипликативного

каскада

 (t ) ,

t  1, 2,..., 2n , на основе

коэффициентов

с

распределением px (a, b ) требуемой длины 2n , где n – число итераций.
5. Используя операцию субординации X  t   BH  (t ) , генерируем реализацию
X t  .

В работе были проведены исследования различных финансовых рядов: акций,
индексов, валютных пар, которые показали их явные мультифрактальные свойства.
Предложенный

подход

позволяет

моделировать

генерировать

реализации

с

соответствующими мультифрактальными свойствами.
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА НОВАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
Клюско Л.А., Перехрест Л.М.
Національний університет державної податкової служби України
В умовах стрімкої інформатизації суспільства розвиток банківського бізнесу
нерозривно пов'язаний з автоматизацією, впровадженням інновацій, .новітніх технічних
засобів і передових банківських технологій з просування на ринок продуктів і послуг та
з пошуком інструментів, що підвищують їх конкурентоспроможність.
Поняття "інновації" стосується нововведення у будь-якій сфері функціонування
банку, яке має певний позитивний економічний або стратегічний ефект (приріст
кількості клієнтів, збільшення частки ринку, скорочення витрат на проведення будьякого виду операцій та ін.). Зауважимо, що у сучасній світовій банківській практиці
відбуваються наступні інноваційні зміни:

 запровадження «багатоканальної діяльності» при поєднанні нових і традиційних
технологій та інструментів: самообслуговування, дистанційного обслуговування,
використання Інтернету, індивідуальні консультації, телефонні центри;

 створення віртуальних банківських і фінансових технологій: управління
банківським рахунком, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання договорів;

 розосередження і організаційний розподіл банку на три сегменти: поширення
послуг, виробнича частина і портфельний банк; оптимізація банківської мережі;
сегментація, зміни у філіях і філіальній мережі;

 комплексне використання нових інформаційних і комунікаційних технологій для
електронного і змішаного (традиційного і нового) маркетингу;

 розробка нових банківських продуктів (послуг) на базі новітніх технологій, нові
автомати самообслуговування (моно - і багатофункціональні, інформаційні)[1, с.8].
Розвиток ІТ технологій у банківській сфері передбачає розв’язання таких завдань,
як заміна платіжних карток з магнітною смугою на чипові платіжні картки, переобладнання власної інфраструктури для приймання платіжних карток із чипами, запровадження бонусних, соціальних, транспортних, митних, страхових, медичних та інших проекттів на базі чипових платіжних карток. За таких умов довіра до банківської системи
поступово зростає, а абсолютні показники банківських операцій підвищуються.
На сьогодні безумовним лідером на банківському ринку України за кількістю
інновацій є ПриватБанк, причому його інновації мають технологічне та організаційне
походження, що дозволяє йому значно випереджати конкурентів, відкриваючи нові
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ринкові сегменти і нові підходи в технологіях обслуговування. Серед основних
інноваційних рішень, пропонованих ПриватБанком, що сприяло якісному прориву, слід
зазначити: пропозицію валютообмінних операцій через банкомати; продаж товарів та
послуг нефінансового характеру через банкомати; випуск пластикових карток «Ощадна
книжка – ключ доступу до депозитного рахунку» .
Іншим прикладом принципово нових технологій готівкових платежів за товари і
послуги, є розроблена ПАТ «Ощадбанк» та ПАТ «Експрес Пей», система, яка
передбачає прийняття готівки через таксомати, які по суті є "касою без касира", а не
через депозитні банкомати та фінансові кіоски самообслуговування, що дозволяє
придбати за готівку ваучери операторів мобільного зв’язку, провайдерів Інтернетпослуг та IP-телефонії, придбати страховий поліс та здійснити страховий внесок. У
майбутньому банк планує надати можливість сплати через таксомат комунальних
рахунків, штрафів, погашення мінікредитів та здійснення інших послуг .
Перспективними інноваціями, як у вигляді нових банківських продуктів, так і
технологій банківського обслуговування, мають стати:

 інтернет – еквайрінг, що включає здійснення розрахунків з організаціями
електронної комерції по операціях, які здійснюються з використанням банківських карт
в мережі Інтернет. На сьогодні в Україні лише декілька банків можуть запропонувати
елементи цієї послуги, оскільки цільова аудиторія ще не готова до активного
використання Інтернет-технологій, а система бухгалтерського обліку підприємств ще
не в змозі перебудуватися під нові вимоги;

 нові депозитні рішення, прикладом яких може бути депозит з програмою
страхування,

відсотки

по

якому

банк

перераховує

страховій

компанії

на

накопичувальний рахунок по страхуванню життя або як оплата, наприклад,
туристичної страховки або полісу КАСКО;

 Private-Banking як система відносин між клієнтом і банком, що передбачає
персональний підхід до клієнта, комплексність послуг, і висококласне обслуговування;

 хеджування валютних ризиків з використанням похідних цінних паперів:
ф'ючерсів, опціонів та свопів, однак, відсутність в Україні повноцінного фондового
ринку призводить до неможливості використання зазначених інструментів в наш час;

 емісія «привілейованих» пластикових карток. Картки World Signia та Visa
Infinite займають вищу сходинку в ієрархії банківських карток в усьому світі тощо [4].
Використання вищезазначених інновацій дозволить банкам покращити власні
конкурентні позиції та завоювати додатковий сегмент на ринку банківських послуг.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОКАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ В ВІЙСЬКОВОМУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ
Князєва Н.О.1, Кальмус Н.В.1, Вохменцева Т.Б.1, Тверезовський М.В.2, Гармонова К.С.1,
Магера Д.А.1, Мараренко А.В.1, Плешко Е.А.3, Макарова В.І.4
1
2

Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса. Україна

27 санітарно-епідеміологічний загін (регіональний), м. Одеса, Україна
3

4

Український НДІ медицини транспорту. м. Одеса, Україна

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

This work presents an analysis of system of the organization and management of
evidence of infectious disease, which was developed for military sanitary – epidemiological
organization. Specific of organization, particular qualities of users was taken into account,
useful interface for the introduction and transmission of information was developed when
database was designed. This system will improve the efficiency of collection and analysis
data for making adequate decisions about provision sanitary – epidemiological well-being.
Сучасні комп'ютерні технології можуть значно скоротити час та людські ресурси,
які витрачаються на обробку інформації, тим самим підвищити ефективність системи
збору та аналізу даних, прискорювати прийняття рішення для забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя.
Ціль роботи: розробити систему організації та управління обліковими даними
інфекційної захворюваності в військовому санітарно-епідеміологічному закладі
Південного регіону.
Дана система для структурного підрозділу Держсанепідслужби Міністерства
оборони України розробляється вперше та має свої особливості, пов’язані зі
специфікою організації, передбачає роботу з інформацією щодо захворюваності
особового

складу

військової

частини

(закладу,

установи).

В

даній

системі

використовуються WEB-технології, тому системою управління базою даних обрано
MySQL, а для візуалізації графічних результатів аналізу використовується бібліотека
PHP.
Проектування бази даних цієї системи включає декілька етапів: 1. Аналіз
нормативно-правих документів санітарно-епідеміологічної спрямованості для їх
подальшої інтеграції та інтерпретації в базу даних; 2. Проведення аналізу необхідних
типів даних, їх об’єму та взаємозв’язку. Визначення пріоритету даних; 3. Формування
та розподілення ключових полів, проектування зв’язків між таблицями, враховуючи
84

підпорядкованість таблиць; 4. Проектування бази даних захворюваності, формування
звіту за формою 22/МЕД; 5. Проектування майбутнього розподілення прав
адміністраторів бази даних. Забезпечення прав доступу на додавання, редагування,
видалення та отримання інформації. Введення системи фіксації доступу до даних і
спроб їх порушення; 6. Персоналізований доступ до бази даних; 7. Підготовка бази
даних до майбутнього розвитку та модернізації.
Основними напрямами епідеміологічного аналізу в системі, що розробляється, є
організація

обліку

та

редагування

даних,

ретроспективний

та

оперативний

епідеміологічний аналіз. В зазначеній системі передбачена можливість редагування
зміни користувачем параметрів вибірки даних, що вибираються із бази даних за
допомогою SQL-запитів та передаються програмному модулю для проведення аналізу.
Існує можливість з'єднання результатів декількох досліджень. Така система значно
скорочує час для обліково-аналітичної обробки даних, які поступають, та надає
можливість аналізувати їх в блоці всього масиву епідеміологічної інформації даних за
будь-який період, що значно підвищує достовірність результатів аналізу.
Одним із важливих етапів реалізації системи є інтерфейс для введення та передачі
інформації. При проектуванні інтерфейсу врахували специфіку закладу по характеру
інформації, яка буде вводиться та те, що користувачі цієї системи не мають спеціальної
освіти у галузі інформаційних технологій. Тому, при підготовці інтерфейсу опирались
на так звану «людино-комп'ютерну взаємодію» (HCI, англ. Human-Computer
Interaction). Це дало можливість створити недороге та високоефективне програмне
забезпечення, з можливістю до подальшого розвитку та розширення цієї системи.
Висновки:
1. Інтеграція вузівської науки та санітарно-профілактичних закладів є показником
оптимального застосування знань та нагальної потреби.
2.

Інформаційна

система

передбачає

автоматизовану

систему

обробки

епідеміологічної інформації відповідно до встановлених нормативними документами
параметрів;
3. Запровадження даної системи дозволить об’єднати мережею військові частини
(заклади, установи), що забезпечить реальний та оперативний облік інфекційних
захворювань та швидке корегування епідемічної ситуації, що склалася.
4. Дана система має можливість внесення коректив в наявну інформацію
відповідно до встановлених повноважень користувача.
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УПРАВЛІННЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ковалевська А.В., Кусік Н.Л.
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
In work importance of inclusion in process of formation of system of economic safety
of the enterprise of a stage of management by stakeholders is shown. Such actions are
directed on harmonization of interests of the enterprise with the most significant social groups
and economic partners. Increase of level of coherence of interests is the real tool to providing
high level of economic safety.
Забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємства вимагає
усвідомлення та узгодження внутрішніх та зовнішніх економічних інтересів,
ідентифікації загроз, визначення наявного рівня безпеки та можливості забезпечення
його на майбутнє, формування концепції, політики, стратегії, системи економічної
безпеки, побудови організаційного механізму управління економічною безпекою,
обґрунтування конкретних шляхів, дій, методів і засобів тощо. Аналіз наукових джерел
показує, що питанням формування системи економічної безпеки підприємства (СЕБ)
приділяється все більше уваги. Ми вважаємо, що система економічної безпеки
підприємства має бути сформована на кожному суб’єкті господарчої діяльності. Саме
дана система має визначити «що?», «коли?» і «як?» робити підприємству, його
фахівцям і власникам за умови виникнення загрози і переростання її в реальну
небезпеку. Діяльність СЕБ має бути спрямована на реалізацію і захист основних
інтересів і цілей підприємства. Бо без цілі і інтересів не виникає потреба в порушенні
питань економічної безпеки.
Досліджуючи різноманітні інтереси і цілі, які є важливими для підприємства і для
суб’єктів, які зацікавлені в діяльності підприємства, доцільно скористатися концепцією
стейкхолдерів. Це група або окремі особи, які відчувають на собі вплив з боку
підприємства або ті, що справляють безпосередній вплив на нього, мають певний
«інтерес», «участь» в бізнесі. До таких зацікавлених осіб слід відносити акціонерів,
співробітників, менеджмент, кредиторів, споживачів, партнерів, органи державної
влади та місцевого самоврядування, некомерційні організації та різноманітні групи
тощо. Звернення до концепції стейкхолдерів має бути пов’язано з тим, що останнім
часом все більшого поширення набула позиція зацікавлених осіб щодо природи
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взаємовідносин бізнесу та суспільства. На противагу позиції власника, реалізація якої
призводить до появи суперечок і протистоянь, до порушення рівноваги і зниження
стану захищеності бізнесу, позиція зацікавлених осіб базується на визнанні того, що всі
компанії, як і люди, є громадянами суспільства. Діяльність компаній має бути не лише
прибутковою, а й соціально значущою, тобто компанії мають не лише користуватися
ресурсами і благами, а й брати на себе певні обов’язки. Поширення такого підходу
призвело до актуалізації питань соціальної відповідальності підприємств. З точки зору
забезпечення високого рівня економічної безпеки підприємства, здійснення соціальновідповідальної діяльності шляхом реалізації соціальних проектів, благо чинності,
філантропії тощо спрямовано на забезпечення інтересів різних груп стейкхолдерів.
Мета такої діяльності не лише соціальна та благочинна. Вона також складається в
отриманні підтримки від певної групи осіб. Стейкхолдери мають стати прибічниками
підприємства, тими, хто підтримує діяльність суб’єкта господарювання, не заважає, не
протестує і не чинить опору. Таким чином, включення в СЕБ етапу управління
стейколдерами має забезпечувати підприємству зменшення соціальної напруги,
кількості конфліктних ситуацій, отже зниження рівня загроз і покращення стану
економічної безпеки підприємства. Соціально-відповідальна діяльність підприємства
пов’язана з підтримкою теорії соціального контракту, коли наявна двостороння
відповідальність. Дотримання принципів соціального контракту забезпечить більш
надійне положення підприємства за умови врахування інтересів всіх зацікавлених осіб.
Ідентифікація груп стейкхолдерів, з’ясування їх інтересів, визначення найбільш
пріоритетних і значущих інтересів, їх узгодження і гармонізація з інтересами
підприємства може відбуватися на основі певних моделей. Найбільш відомими
моделями управління стейкхолдерами є: матриця «влада/динамізм»; модель Менделоу
«влада/інтерес»; модель Мітчела тощо. В той же час, проведений аналіз різноманітних
моделей дозволяє стверджувати, що їх використання вирішують різні завдання:
визначити найбільш значущих і важливих стейкхолдерів, чи визначити можливе
протистояння між стейкхолдерами, чи визначити їх можливі стратегії поведінки тощо.
Отже, в процесі формування СЕБ доцільно на просто усвідомити важливість соціальновідповідальної діяльності, не лише закласти окремими етапами розробку та
впровадження соціальних проектів, а й визначити групи зацікавлених осіб, їх інтереси
та потреби, на які буде спрямовано реалізацію проекту. Важливо обрати найбільш
доцільну модель управління стейкхолдерів в залежності від сформульованої задачі.
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СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО
РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Ковалевська А.В1., Петрова Р.В.2
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Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,
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Харківський національний університет радіоелектроніки

In work relevance of questions of economic safety of systems of different levels is
shown. Importance of providing high level of economic safety of the region is defined. The
solution of such task will provide improvement of national security. At regional level the
special attention should be paid to social transformations which are directed on overcoming of
social threats. Social aspects of transformation have to be equivalent to the solution of
economic problems.
В умовах нестабільності, мінливості та швидкої зміни всіх сфер соціальноекономічного життя суспільства проблеми економічної безпеки набувають все більшої
актуальності на всіх рівнях. Про це свідчить велика кількість наукових праць, поява
певних організаційних структур щодо управління системами економічної безпеки,
підготовка фахівців у різних навчальних закладах тощо. Безумовно, що посилення ролі
регіонів у забезпеченні суспільно-економічного розвитку країни вимагає підвищеної
уваги до питань соціально-економічної безпеки на регіональному рівні. З позиції
системного підходу рівень економічної безпеки на національному рівні безпосередньо
залежить від стану безпеки систем, які є її складовими – регіону, галузей, секторів
економіки, підприємств, окремих організаційних утворень, особистостей.
Кожен регіон нашої країни є неповторним, самобутнім та унікальним. Це
обумовлюється як ресурсно-економічними передумовами, так і соціально-культурною і
історичною спадщиною, наявною соціальною моделлю розвитку. Регіон як частина
території країни, відмінна від суміжних територій, з певним поєднанням природногеографічних,

соціально-економічних,

демографічних,

національно-культурних,

екологічних і інших ознак, характеризується єдністю і цілісністю, комплексністю та
певною виробничою спеціалізацією. Доходимо висновку, що вивчення і врахування
регіональної ідентичності є особливо значущім питанням, яке актуалізується в процесі
суспільних трансформацій, коли відбувається регіоналізація простору і зростає рівень
регіональної свідомості. Рівень економічної безпеки регіону як системи, з одного боку,
залежить від політики, стратегії та конкретних дій держави щодо забезпечення власної
національної безпеки та регулювання пропорційності і збалансованості регіонального
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розвитку. А з іншого боку, стан економічної безпеки регіону залежить від його власних
можливостей (ресурсно-компетенційних) щодо переборення та мінімізації наслідків дії
певних небезпек, реалізації проактивних дій щодо загроз, зниження вірогідності
настання ризикових подій. Вміле використання внутрішніх резервів, сильних сторін,
переваг має привести до: створення такого стану регіональної системи, коли всі наявні
ресурси будуть використовуватися ефективно з метою переборення зовнішніх і
внутрішніх загроз та небезпек; забезпечення таких властивостей регіональної системи,
які забезпечать її стабільність, стійкість і поступовість розвитку; узгодження та
гармонізації різноманітних інтересів всіх зацікавлених груп та осіб.
Одним із ключових завдань забезпечення високого рівня економічної безпеки
регіону є переборення соціальних нерівностей, негативних соціальних наслідків
трансформаційного спаду та структурної перебудови економіки; створення нових
інститутів, що забезпечать адаптацію роботи організацій, соціальних структур та
систем цінностей до умов ринкової економіки. Можна стверджувати, що соціальні
трансформації в нашому суспільстві реалізуються повільно, несистемно і нерівномірно
за регіонами. Процеси економічної трансформації, що відбуваються в Україні,
супроводжуються значними соціальними зрушеннями: формуванням нових еліт,
глибоким розшаруванням населення за рівнем доходів, неприпустимою часткою
бідного населення. Така ситуація не тільки спричиняє значну соціальну напругу, а й
гальмує подальший соціально-економічний розвиток країни в цілому. Це, в свою чергу,
призводить до соціального зубожіння, до соціальних протиріч, до появи цілого класу
соціальних небезпек – поглиблення диференціації доходів, бідність, погіршення
структури харчування, зменшення доступності освіти та медичних послуг, погіршення
якості

життя,

соціальна

незахищеність

певних

верств

населення,

зниження

народжуваності, зростання смертності, неконтрольовані міграційні процеси тощо.
Маємо зауважити, що будь-які проблеми (загрози) соціальної сфери тісно
пов’язані з економічними можливостями і, навпаки. Реалізація економічних цілей та
завдань спрямована на вирішення соціальних питань – покращення рівня життя
населення. Таким чином, соціальний аспект трансформації має бути рівнозначний
економічному. Її здійснення покликано раціоналізувати структурні та інституціональні
зрушення в економіці будь-якої країни, спрямовуючи останні у русло загальносвітових
тенденцій

соціалізації

та

гуманізації

економічного

розвитку,

супроводжувати

об’єктивні процеси динамізації макро- та мікроекономічного середовища.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ
ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
Кожушко Л. Ф., Костюкевич Р. М.
Національний університет водного господарства та природокористування
Methodological approaches to conceptual phase of the innovation project were
developed.

It based on the methods of strategic analysis and project management.

Methodological foundations strategic management of innovation projects concretized and it
based on research of the probability and dynamic external environment. The model of
strategic decision making at the conceptual phase of the innovation project what based on the
calculation of its entropy as the uncertainty characteristics of system behavior proposed.
Управління інноваційними проектами потребує застосування достатньо складних
процесів, що базуються на методології різних науково-практичних напрямів
менеджменту. З одного боку процедури ініціації і планування інноваційних проектів
здійснюються на основі методів проектного менеджменту, застосування яких потребує
наявності детальної інформації не лише про терміни, вартість, зміст, якість, закупки,
комунікації, ризики та персонал, а й про очікувані результати. З іншого боку для
інноваційних проектів таку інформацію можна отримати лише на пізніх стадіях їх
розроблення, а то й під час їх реалізації. Натомість на ранніх стадіях реалізації проекту
в центрі уваги перебуває моніторинг ринкових тенденцій та вибір адекватної
стратегічної

поведінки.

Тому

управління

інноваційними

проектами,

як

слабоструктурованими системами з високим ступенем ентропії, потребує застосування,
насамперед, методів стратегічного аналізу та повинно базуватися на підходах, що
поєднують методи проектного, фінансового та стратегічного менеджменту.
Розроблення інноваційного проекту розпочинається, як правило, з генерування
інноваційної ідеї, на основі якої формується його концепція. Інколи навіть самої
концепції достатньо, щоб прийняти проект до реалізації, не вдаючись до детального
техніко-економічного обґрунтування та розроблення детальних бізнес-моделей. Така
практика, як правило, застосовується стосовно проектів, результатами яких є створення
радикальних інновацій, або ж стосовно проектів, що перебувають на стадії
незавершених дослідно-конструкторських робіт і результати проекту неможливо чітко
описати та виміряти. Для таких інновацій дослідити ринок практично неможливо та й
не доцільно, оскільки споживачі не знайомі із майбутнім новим товаром. Тому рішення
про реалізацію проекту приймається, переважно, на основі дослідження потенціалу
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ринку (ринкових можливостей) та якості команди проекту (можливість створити
продукт та реалізувати ринкові можливості) з урахуванням імовірних загроз та слабких
сторін нового бізнесу. За таких умов, враховуючи імовірнісну природу майбутніх
очікувань, управління проектом поряд з реалізацією процесів проектного менеджменту
полягає у стратегічному аналізі виявлених ринкових можливостей і загроз. Такий аналіз
можна проводити, застосовуючи відомий методичний інструментарій прийняття
стратегічних рішень SWOT-аналіз. Проте у контексті управління інноваційним
проектом цілі його застосування змінюються: він стає не стільки інструментом
виявлення і вибору стратегічних альтернатив, скільки засобом моніторингу середовища
проекту, оцінювання його ентропії та прийняття рішень щодо стратегічного управління
інноваційним проектом. Економіко-математична модель такого аналізу та механізм
його проведення детально описано в [1]. Під впливом зовнішнього середовища та
процесів реалізації проекту значення факторів моделі можуть змінюватися, що є
підставою для відповідної реакції керівництва проекту, яка може полягати не лише у
коригуванні процесів управління, а й результатів проекту.
Одним із показників (орієнтирів), значення якого можуть бути підставою для
прийняття рішень щодо внесення змін до проекту, може бути коефіцієнт використання
інноваційних можливостей підприємства, який є кількісною характеристикою темпів
зміни можливостей і сильних сторін проекту. Враховуючи те, що інноваційний проект є
відкритою слабоструктурованою органічною системою, такий аналіз доцільно
доповнити оцінюванням майбутньої динамічної стійкості проекту, яку можна оцінити
за величиною його ентропії [2]. При зростанні ентропії управляти проектом стає досить
складно, оскільки суттєво збільшується ризикованість управлінських рішень.
Застосування

методів

стратегічного

аналізу

в

управлінні

інноваційними

проектами сприятиме підвищенню їх реалізованості, а також дасть змогу приймати
вчасні рішення щодо оптимальних форм виходу з тих, результати яких є недосяжними
або неприйнятними для замовника.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АИС В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Колесник Б.А.
ПрАО «Институт автоматизированных систем»
The sentences about upgrade operating at the ACS enterprises in a planning period and
implementations of plans of innovative development of the enterprises are considered in the report.
Инновационное развитие предприятия предполагает реализацию целого комплекса организационно-технических мероприятий во всех предметных областях управления
производством от конструкторско-технологической подготовки до организации сбыта
изготовляемой продукции. Применение информационных технологий (ИТ) в управлении
производством и при решении организационно-экономических задач управления ходом
выпуска продукции за последние десятилетия подтвердило их эффективность. В период
развития и модернизации предприятия возникает вопрос, что делать с действующими на
предприятии АИС, отдельные звенья которых создавались в различные периоды
развития технических и программных средств, действующих схем и моделей управления.
На первый взгляд часто предпочтительным вариантом решения такого вопроса
представляется утилизация существующей автоматизированной системы управления и
создание новой, с использованием наиболее современных средств информационных
технологий. Вместе с тем, создание новой АИС на предприятии, особенно
индустриальным способом путём адаптации типовых проектных решений к условиям
реального

производства,

сопровождается

комплексом

проблем

технического,

организационного и экономического характера. Более эффективным методом продления
жизненного цикла эксплуатируемых на предприятии АИС является их модернизация
путём реинжиниринга устаревших элементов системы, сохраняя при этом пригодные для
эксплуатации в новых условиях элементы, модули и наработки. Максимально
необходимо сохранить сложившиеся на предприятии информационные потоки,
документооборот, функциональные связи в производственных звеньях. Важнейшая и
наиболее трудоёмкая составная часть эксплуатируемой системы – база данных после её
доработки и использования более современной СУБД будет успешно эксплуатироваться
в модернизированной системе. Максимально будет сохранён при таком подходе
эксплуатационный и обслуживающий персонал, а пользователи системы после
незначительной по объёму учёбы, смогут успешно продолжить эксплуатацию системы.
При таком подходе к модернизации АИС появляется возможность поэтапного ввода в
эксплуатацию системы, согласованного с общим планом инновационного развития
92

предприятия. Обеспечивается

получение экономического эффекта от

ввода

в

эксплуатацию отдельных подсистем, комплексов задач.
Известно, что на современном витке развития внедряемых в производство
информационных технологий присутствует определённая их переоценка, имеет место
необоснованная эйфория ожидания необыкновенных результатов от внедрения ИТ на
ряде

предприятий.

Такой

упрощённый

подход

некоторых

собственников

и

руководителей приводит к тому, что в период модернизации существующих АИС (или
создании новых) приобретаются средства функционально избыточные, экономически не
обоснованные. В итоге затраты на них не амортизируются за установленные сроки и
через определённый период времени этот процесс будет повторяться.
На практике возможной схемой реализации процесса создания новой АИС путём
реинжиниринга действующей является разработка технических предложений на основе
материалов детального анализа объекта управления. Предметами анализа должны стать
модернизированная структура управления, информационные потоки, предлагаемая
технология обработки информации, документооборот и т.д. Составной частью
технических предложений по модернизации АИС должен быть расчёт экономической
эффективности от ввода её в эксплуатацию.
В процессе планирования инновационного развития предприятия представляется
целесообразным сформулировать общесистемные требования, которые в дальнейшем
необходимо учесть при реформировании системы управления производством.
Среди известных современных методов организации управления производством
интересным является метод управления на основе центров ответственности (ЦО) за
конкрет-ные технико-экономические результаты производства. Так, ЦО за расходы на
производство решает задачу минимизации затрат на подготовку и производ-ство
продукции с учётом постоянных, условно-постоянных и переменных расходов, а центр
ответственности за прибыль – задачу получения максимальной прибыли предприятием
при условии выполнения требований и ограничений со стороны центров ответственности
за социальное развитие коллектива, качество выпускаемой продукции.
Использование ЦО в качестве звеньев управления позволяет однозначно планировать и учитывать все показатели производственной деятельности в зависимости от количества запланированной и фактически произведенной продукции. При этом существенно упрощается алгоритм управления производственной деятельностью, исключаются
неоднозначные толкования, а это даёт возможность автоматизировать процесс
управления с минимальным влиянием на него субъективных факторов.
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УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОЇ
МЕРЕЖІ
Косенко В.В.1, Кучук Г.А.2
1

ДП "Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування"
2

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

In a lecture offered approach to the design the generalized corporate network structure.
Approach is based on the analysis of informative and technical network structure. Basic
principles of corporate network structure analysis are considered. A comparative analysis is
conducted offered and existent going near the design of network structure. The mathematical
models of these structures are considered. An example of this approach realization is made.
The estimation of the mathematical model efficiency settles accounts.
Структура корпоративної мережі є основним чинником, що впливає на якість
обміну даними між прикладним програмним забезпеченням корпоративної системи, і,
відповідно, на якість вирішення прикладних завдань. Тому аналіз структури є
необхідною умовою при виборі варіантів побудови корпоративної мережі, а також при
управління мережею. Основною метою аналізу структури є визначення параметрів
потоків даних, що проходять по каналах зв'язку мережі і поступають на вузли мережі.
Ці дані дають можливість оцінити завантаження каналів зв'язку і устаткування мережі.
Проте, тільки завдання структури мережі в класичному розумінні, як сукупності вузлів
і зв'язків між ними, не дозволяє досліджувати потоки даних. Це пов'язано з тим, що
потоки даних формуються вирішуваними на мережі прикладеннями, які запускаються
на вузлах мережі і обмінюються між собою даними. Отже, для аналізу мережі
необхідно відомості про структуру доповнити відомостями про прикладення, їх
взаємодію і розміщення на вузлах мережі
Проблеми аналізу структури корпоративної мережі полягають в тому, що, поперше, відсутній єдиний підхід до формування структури (в даний час існує, як
мінімум, декілька технологій проектування мереж), по-друге, є явна залежність
характеристик структури мережі від параметрів прикладних завдань, що вирішуються в
мережевому середовищі, по-третє, відсутні відпрацьовані математичні методи
формального опису структури мережі, які можна використовувати при проведенні
розрахунків. Все це вимагає розробки загальних принципів аналізу структури мережі,
інваріантних щодо технології створення мережі, вирішуваних прикладних завдань,
використовуваного для побудови мережі устаткування.
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В даному випадку основні принципи аналізу структури корпоративної мережі
полягають в наступному: 1) головною метою аналізу є дослідження потоків даних в
мережі, що є основними чинниками, що впливають на всі характеристики мережі; 2)
основою аналізу і формування структури мережі є виконувані і взаємодіючі
прикладення; 3) при аналізі необхідно погоджувати вимоги до роботи прикладень з
можливостями мережевого устаткування. У зв'язку з цим представляється доцільним
застосувати підхід до аналізу структури мережі, заснований на дослідженні взаємодії
прикладень як незалежних джерел і приймачів даних в мережі. В цьому випадку,
можливо визначити параметри потоків даних між прикладеннями при виконанні всього
комплексу завдань (побудувати інформаційну модель мережі), а потім, залежно від
розміщення прикладень по вузлах мережі, визначити параметри потоків даних між
вузлами мережі (побудувати технічну модель мережі). При цьому повністю
враховуються всі взаємодії між прикладеннями. Ще однією перевагою такого підходу є
можливість проведення аналізу складних ієрархічних мережевих структур, шляхом
декомпозиції на підмережі, що застосовується в технологіях VLAN і VPN.
Оскільки мережа створюється для інформаційного забезпечення і реалізації бізнес-процесів корпоративної системи, то основними чинниками, що впливають на прийняття рішення при створенні мережі, є прикладні завдання, що вирішуються в мережевому середовищі. Тому для побудови мережі необхідно знати інформаційну структуру
мережі, яка визначає інформаційні потоки між вузлами, на яких встановлено програмне
забезпечення корпоративної системи (інформаційну структуру мережі визначаємо як
сукупність інформаційних ресурсів корпоративної системи, тобто джерел і приймачів
інформації, розміщених на вузлах мережі, а також інформаційні потоки між вузлами,
що виникають при вирішенні прикладних завдань). Відзначимо, що під терміном вузол
інформаційної структури, розуміється місце розміщення ресурсів (прикладення, бази
даних), де забезпечується його робота. Окрім інформаційної структури, для аналізу
роботи

мережі

необхідно

знати

і

її

технічну

структуру:

сукупність

структуроутворюючого устаткування, вузлів мережі і каналів зв'язки, які складають
повнозв'язну мережу При цьому вузол технічної структури спалить бути достатньо
складною системою, що включає декілька комп'ютерів, зв'язаних в локальну мережу.
У доповіді запропонований підхід до моделювання структури корпоративної
мережі, заснований на аналізі складових її інформаційної і технічної структур,
наводиться приклад реалізації даного підходу і розраховується оцінка ефективності
отриманої математичної моделі.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СУРРОГАТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ШУМА В НАБЛЮДЕНИИ СИГНАЛА ПРИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Костенко П.Ю., Симоненко С.М.
Харьковский университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба
При решении широкого круга прикладных задач обработки сигналов и временных
последовательностей одним из лимитирующих факторов могут выступать аддитивные
шумы. В случае, когда возможна многократная передача и прием одной и той же сигнальной последовательности, влияние шумов легко свести к min за счет традиционной
статистической обработки. Однако на практике такая ситуация возникает достаточно
редко и большой интерес представляет поиск и применение методов построения “псевдовыборок” наблюдения или так называемых “суррогатных данных".
Среди известных методов построения множества псевдовыборок можно выделить
следующие: Бутстреп–процедуры, основанные на многократной перевыборке наблюдаемой последовательности, перемешивании полученной совокупности данных и извлечении из нее псевдовыборок (бутстреп–копий); использование преобразования
Фурье данных с рандомизацией реальных значений фаз спектральных компонент полученного спектра и взятия обратного преобразования Фурье. В первом случае сохраняются только статистические свойства наблюдения, а во втором – статистические свойства и линейные корреляции. Третий способ, позволяющий сохраняют свойства эволюции состояния динамической системы в фазовом пространстве, в том числе её линейные и нелинейные свойства, основан на вариациях траектории аттрактора системы в
фазовом пространстве – attractor trajectory surrogates (ATS). Суррогатная ATS-реализация представляет случайное блуждание на аттракторе, вызванное действием 2-х фак.торов: выбором случайных соседей из окрестности , который обуславливает так назваемый суррогатный шум, и шумом в наблюдении. Возмущающее действие факторов на
аттрактор сигнала может быть уменьшено, путем формирования ансамбля таких суррогатных реализаций и выполнения их статистической обработки. К такой обработке
можно отнести нахождение усредненной суррогатной последовательности по ансамблю
суррогатных реализаций. Оптимальный выбор размера окрестности  влияет на степень
“схожести” формируемых суррогатных последовательностей с исходным наблюдением, зависит от вида сигнала и уровня

шума. Проведенное математическое моделиро-

вание показывает, что для случая наблюдения аддитивной смеси гармонического
сигнала и белого гауссовского шума, применение ATS-метода формирования
суррогатных данных позволяет уменьшить дисперсию аддитивного шума в два раза.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Костин Д.Ю.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The state analysis was carried out and the development of preference was suggested in the
system of staff motivation at electric-power enterprises in Kharkov. The adaptability of technical
approaches based on econometrics is presented. The special questionnaire survey of respondents
rolled up into the groups: “Professionals”, “Managers”, “Skilled Workers” was applied. For every
group of the respondents the calculation of average rank and mean-square deviation was
performed and the Student criterion was applied for the essence of statistical discrepancy degree
evaluation. Principally the respondents were interested in monetary incentives (salary and
emoluments) and the desire to solve their housing problem.
Принятие управленческих решений (ПУР) в энергетике представляет сложный,
многоэтапный процесс. Различают ПУР в условиях определенности, риска и
неопределенности. Задачи, связанные с управлением персоналом часто связаны с
ситуациями, когда полная информация не известна, и нет возможности применять
только количественные методы для анализа и выбора решений.
В данном исследовании поставлена цель на основе социологической информации
(использовались специальные анкеты) от респондентов, представляющих различные
группы

персонала

энергетических

предприятий,

выполнить

анализ

влияния

индивидуальных факторов на выбор и предпочтения различных форм мотивации
персонала. При этом использовались методы статистической обработки экспертной
информации и эконометрические модели, разработанные для дискретных или
целочисленных зависимых переменных [1].
В анкетах выделены основные формы мотивации персонала: денежная,
предоставление жилья, получение образования за счет средств предприятия,
повышение по службе, социальный пакет . Респонденты должны указать в анкетах
ранги от 1 до 5, характеризующих степень важности для них той или иной формы
мотивации. Чем важнее форма мотивации для респондента, тем меньше значение ранга.
Наивысшая форма мотивации оценивается числом 1 (первое место), наименьшее
значение для респондента оценивается цифрой 5 (последнее место).
На выбор приоритетов тех или иных видов мотивации результатов труда, могут


В анкетировании приняли участие предприятия Харьковской энергетики (ЭС «НЭК «Укрэнерго»,
«ХТЭЦ-5», АК «Харьковоблэнерго»)
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оказывать существенное влияние такие факторы как: возрастная группа, образование,
семейное положение, доходы семьи, социальный статус, наличие или отсутствие жилья,
степень удовлетворенности профессиональными и личными достижениями, состояние
здоровья и т.д. В связи с этим ПУР по выбору соответствующих методов мотивации
должно соответствовать важным потребностям тех или иных групп персонала.
Для анализа степени различий в оценках респондентов представлены следующие
группы: «Руководители», «Профессионалы», «Квалифицированные работники». Всего
в анкетировании принимало участие более 100 респондентов. Для каждой из групп
проводился расчет среднего ранга, среднего квадратичного отклонения ранга, а для
оценки степени существенности статистической разницы применяется критерий
Стъюдента [1, 2]. В таблице приведены результаты анализа и предпочтений в группах
персонала, касающихся мотивации.
Таблица 1 – Значения критерия Стъюдента для проверки степени различия в
оценке степени методов мотивации в группах «Руководители» и «Профессионалы»

Учитывая, что зависимая переменная ранг, является целочисленной величиной,
принимающей дискретные значения, для оценки параметров, были использованы
специальные

эконометрические

модели

позволяющие

оценить

условные

математические ожидания.
В общем виде эконометрическая модель зависимости целочисленной переменной
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от

ряда

факторов

может

иметь

вид

как

условно

среднее

m  x,    E  y | x,    exp  x  , определяемое для заданного закона распределения и
параметров распределения  , которые не обходимо оценить статистическим методом,
на основе имеющихся наблюдений (х) [1]. Оценки параметров получены методом
максимального правдоподобия. Результаты расчетов выполнены с помощью пакета
Eviews. В качестве закона распределения наилучшим образом подходит нормальный
закон распределения.
Если оценка параметра модели является статистически значимой, то можно
говорить об устойчивом влиянии данного фактора на величину ранга. Для
статистически незначимых оценок параметров такие выводы сделать невозможно.
Из полученных расчетов возрастной фактор играет важную роль. Для групп
респондентов «Профессионалы» и «Руководители»при оценке видов мотиваций
важным был фактор образования и количества людей в подчинении, общение с
наставниками, повышение квалификации и участие в тренингах.
Выводы.

С

помощью

эконометрического

анализа

получены

модели,

характеризующие степень влияния индивидуальных факторов и характеристик
респондентов на величину рангов, указывающих на степень предпочтительности
методов мотивации для каждого респондента.
Литература
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ЭКОНОМИЯ НА МАСШТАБЕ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ АУТСОРСЕРА
Котляров И. Д.
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
(Санкт-Петербург)
The present paper contains an analysis of the economic nature of the outsourcer’s
pricing model. This analysis is based on the understanding of outsourcing as long-term
partnership. An algorithm of pricing based on scale economies is proposed.
Несмотря на то, что стоимость услуг аутсорсера служит основой для принятия
решения об использовании аутсорсинга и о выборе оптимального аутсорсера, проблема
анализа экономчиеского механизма формирования этой цены в литературе не
рассматривалась [1, 2]. В данном докладе мы попытаемся закрыть этот пробел.
Традиционная модель ценообразования, основанная на затратном подходе,
предполагает, что цена на услуги аутсорсера Pout должна рассчитываться по формуле

Pout  Cout 1    ,

(1)

где Cout – затраты аутсорсера на оказание услуги;  - наценка аутсорсера.
Однако такой подход не соответствует природе аутсорсинга как долгосрочного
партнерства, в рамках которого аутсорсер и заказчик совместно создают ценность друг
для друга и для конечного потребителя. По этой причине целесообразным
представляется формирование цены на услуги аутсорсера путем распределения между
заказчиком и аутсорсером выгоды от их сотрудничества.
Пусть Cown – себестоимость выполнения соответствующего процесса силами
самого заказчика (очевидно, что Cown > Cout). Тогда в рамках предлагаемого нами
подхода цена на услуги аутсорсера может быть определена как

Pout  Cout   Cown  Cout   Cout  C ,

 - коэффициент, отражающий распределение выгоды от использования
аутсорсинга C между заказчиком и оператором ( 0    1 ).
Такой подход к определению цены мы предлагаем назвать партнерской моделью
ценообразования. Следовательно, задача установления цены на услуги аутсорсера
сводится к определению величины коэффициента
Себестоимость

выполнения

процесса

конкретного заказчика из двух составляющих:
100

.

по

аутсорсингу

складывается

для

Cout  NC prod  C adapt ,,
где Cprod – себестоимость выполнения одной операции, N – число однотипных
операций, выполняемых аутсорсером; Cadapt – затраты на адаптацию к запросам
конкретного заказчика (переналадка производственных линий, дополнительное
обучение персонала, доработка продукта и т. д.).
Тогда:

Pout  Cout 

QN
Cown  Cout  ,
Q



QN
Q

(2)

где Q – совокупный выпуск данного продукта фирмой-аутсорсером за
определенный период. Иными словами, чем крупнее заказ, тем выше вклад заказчика в
формирование экономии на масштабе, и тем ниже предлагаемая ему цена. Фактически
речь идет о том, в какой пропорции аутсорсер переносит на заказчика свой эффект от
экономии на масштабе производства. Однако при этом из формулы (2) следует
естественное ограничение на максимальный размер заказа Nmax:

Q  N max
Cown  Cout   Cout rmin ,
Q
где rmin – минимально приемлемая для аутсорсера рентабельность его
деятельности. Отсюда

N max  Q 

QCout rmin
.
Cown  Cout 

(3)

Сотрудничество с избыточно крупным заказчиком означает для аутсорсера
попадание в зависимость от этого заказчика. Формула (3) описывает не только
максимально допустимый для аутсорсера размер заказа, но и максимально допустимую
степень зависимости от одного заказчика.
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МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Коюда О.П.
Північно-Східний науковий центр НАН та МОН України
The analysis of simulation processes of innovation development. The problems and
challenges of constructing models of economic systems. Formed phases of innovative
development of modeling of economic systems and determined the main objective of this
process i.e. the choice of this option innovative development of the economic effect of which
will be set at the maximum limits.
На сьогодні інноваційний процес має складний багато аспектний характер.
Використання тієї чи іншої моделі інноваційного процесу в значній мірі залежить від
системи макро- та мікроекономічних умов діяльності конкретних економічних агентів –
учасників сучасного інноваційного процесу. Для дослідження внутрішньої логіки
інноваційного процесу і, на підставі цього, - побудови системи взаємозв’язків між
елементами які зайняті в інноваційному процесі в економічній системі прийнято
використовувати декілька різних моделей.
Розвиток сучасних форм інноваційної діяльності потребує більшої уваги до
оцінки ефективності рішень які приймаються при управлінні такою діяльністю. В
сучасній літературі відмічається необхідність моделювання при здійсненні аналізу
інноваційного розвитку економічної системи. Однак при побудові моделі необхідно
враховувати певні обмеження щодо використання такої моделі. Проведений автором
аналіз процесів моделювання інноваційного розвитку економічних систем дозволив
зробити певні висновки. По-перше, методи моделювання діяльності економічних
систем

мають

всебічну

проробку

на

теоретичному

рівні,

що

дозволяє

її

використовувати для моделювання інноваційного розвитку. По-друге, існує потреба в
розвитку методів моделювання інструментами математичного обґрунтування та
математичної оптимізації прийняття рішень, які можна використовувати для аналізу
інноваційної економіки. По-третє, існує необхідність позбутися недоліків існуючих
методів моделювання з метою їх використання для розробки моделей інноваційного
розвитку економічної системи.
При здійсненні аналізу варіантів інноваційного розвитку економічної системи
прийнято використовувати теоретичні, економічні та математичні моделі. Теоретичні
моделі використовуються за для опису та пояснення явищ, що досліджуються, або
процесів та збору статистичних даних з метою емпіричної побудови та обґрунтування
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моделей [1]. В економічних моделях взаємозв’язки перемінних можуть бути визначені
кількісно, що дозволяє отримати математичну модель економічної моделі. Тобто
математичне моделювання дозволяє отримати гомоморфне відображення економічної
моделі у вигляді рівнянь, нерівностей, логічних відношень, графіків. Таке відображення
поєднує групи відносин елементів системи у аналогічні відносини елементів моделі.
Дослідження основ моделювання інноваційного розвитку економічних систем
дозволило сформувати наступні етапи цього процесу [1, 2]: 1. Визначити оцінку
результатів діяльності економічної системи, з точки зору як затратної (фінансової) так і
доходної складової. 2. Оцінити реалістичність розвитку економічної системи на
підставі критерію (критеріїв) оптимальності. 3. Визначити можливість реалізації
прогнозу розвитку економічної системи на підставі ресурсів які має система.
Основними етапами моделювання є: по-перше, визначення цілей та задач
інноваційного розвиту економічної системи. Також на першому етапі, необхідно
визначити внутрішні ресурси системи, рівень яких обмежує інноваційний розвиток
економічної системи. Сукупність елементів оточення системи та внутрішні ресурси –
основа обмежень економіко-математичних моделей, тобто критеріїв оптимізації
інноваційного розвитку системи. Другий етап – здійснення оцінки можливості
практичної реалізації альтернатив інноваційного розвитку економічної системи. Така
оцінка повинна здійснюватися на основі порівняння фінансових витрат та результатів
визначення інтегрального показника економічної ефективності. Третій етап –
моделювання управлінського рішення [3].
Таким чином, головна мета такого моделювання це вибір такого варіанту
інноваційного розвитку економічної системи загальний економічний ефект від
реалізації якого, був би максимально можливим при умові, що рішення відповідає
поставленим обмеженням.
Література
1. Основы системного анализа и их приложение к разработке территориальной
автоматизированной системы управления / Под ред. Ф.И. Перегудова. – Томск: Изд-во
Том. Ун-та, 1976. – 247 с.
2. Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Программно-целевое управление и планирование. –
М.: Инфра-М, 2002. – 428 с.
3. Регіональна інноваційна система: теорія і практика: [Монографія] / Під
наук.ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2011. – 688 с.

103

ІНОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Коюда П.М., Озерська А.В.
Харьковскій національний університет радіоелектроніки
This work presents an analysis of the innovation strategy of the company. The essence
of the innovation strategy is promising change in the internal environment of the company in
accordance with the existing socio-economic trends. In a market innovation is necessary,
because the production companies are not able to innovate, no longer in demand, which leads
to bankruptcy.
Інноваційна діяльність являє собою цілісну систему, яка є головним джерелом
суспільного прогресу. Інновації є головною передумовою розвитку як підприємства,
так і країни в цілому.
Інноваційна діяльність підприємства спрямована на виконання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень, поліпшення якості випускаємої

продукції,

удосконалення технологій виробництва товарів і послуг їх реалізація на ринках.
У ринковій економіці інновації виступають як засіб у конкурентній боротьбі,
підвищують імідж підприємства. Без інноваційної діяльності немислимий науковотехнічний прогрес.
У кожному

разі впровадження інновацій потребує певної організації цього

процесу. У світлі цього поняття «інновація» можна ще визначити як використання
найбільш ефективних процесів для створення і надання нових товарів і послуг.
Інноваційна стратегія - це один із засобів досягнення цілей підприємства, що
відрізняється від інших засобів своєю новизною, передусім для даного підприємства і,
можливо, для галузі, ринку, споживачів. Інноваційна стратегія підпорядкована
загальній стратегії підприємства. Вона задає цілі інноваційної діяльності, вибір засобів
їх досягнення і джерела залучення цих коштів.
Інновації настільки різноманітні за ступенем складності та новизни, що навіть
великі компанії, що мають потужні підрозділи з інноваційним розробкам, не можуть
здійснювати роботи по всьому спектру ефективних нововведень. Тому багато з них
інноваційну політику проводять не тільки на основі використання нововведень, а й з
урахуванням можливостей використовувати інновації, розроблені іншими.
Будь-яке підприємство домагається поставлених цілей і виконує свої стратегічні
плани переважно завдяки нововведенням. Однак успіх розробки та впровадження
інновацій в чому залежить від раціональності організації процесів і принесеної ними
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віддачі. Само перевлаштування організації вже є інновацією.
Основною метою стратегічного планування на фірмі є створення довгострокового
переваги, а основним методом - постійна адаптація до ринкових умов і передбачення
змін у зовнішньому середовищі.
Інноваційна стратегія підприємства - явище, що склалося і оформилася протягом
кількох останніх десятиліть. Сутність інноваційної стратегії полягає перспективному
зміні внутрішнього середовища фірми у відповідності зі сформованими соціальногосподарськими тенденціями. В умовах ринку інноваційна діяльність є необхідною,
оскільки продукція підприємств, не здатних до нововведень, перестає користуватися
попитом, що тягне за собою банкрутство. Але умови

для

переходу до активної

інноваційної стратегії склалися лише нещодавно.
Стратегію можна визначити як процес прийняття рішень. В обох випадках є цілі
(об'єкти) та засоби, за допомогою яких досягаються поставлені цілі (приймаються
рішення). Стратегія означає взаємопов'язаний комплекс дій в ім'я зміцнення
життєздатності та мощі даного підприємства по відношенню до його конкурентів. Це
детальний

всебічний

комплексний

план

досягнення

поставлених

цілей.

Під

інноваційною стратегією компанії зазвичай розуміють стратегію використання
нововведень. Якщо керівництво компанії підтримує спроби реалізувати нововведення,
можливість того, що воно буде прийнято до впровадження в організації, зростає.
Підприємству необхідно організувати пошук нових ідей, проведення досліджень,
швидку розробку технології або адаптацію існуючих. Всі ці зміни не можливо провести
без навчання персоналу, тобто необхідна організація роботи з управління персоналом,
введення нових методів виробництва, купівля обладнання, інших основних засобів та
капітальні витрати пов'язані з введенням інновацій, маркетингу, реклами і т.д.
Таким чином, перехід підприємства до інноваційної стратегії є раціональним при
певному рівні розвитку ринкових відносин і при широкому поширенні радикально
змінює характер економічної системи країни.
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РОЗРАХУНОК УЗАГАЛЬНЕНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Коюда П.М., Шейко І.А.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Thesis is devoted to explanation and improvement of methodical approaches of
efficiency estimation of innovative activity (IA) of engineering enterprises. Recommended
methodological approach for evaluating the enterprise IA efficiency is based on taking into
account of innovation expenditures, product range upgrade, innovative activity, the structure
of IA sources of funds, ratio of results and costs for IA. Order of calculation of integral
indexes of IA efficiency (according to estimates) have been defined.
Ситуація, що склалась у машинобудівній галузі України – зростаюча конкуренція
на внутрішньому та зовнішньому ринках, необхідність технічного переоснащення
більшості підприємств, необхідність оновлення асортиментного ряду продукції, дає
нові можливості для розвитку насамперед сфер, що пов’язані з інноваційною
діяльністю (ІД). У свою чергу, інноваційний характер розвитку виробництва ставить
нові вимоги до управлінської діяльності, а саме до оцінки ефективності інноваційних
заходів. Тому виникає об’єктивна необхідність у подальшому поглибленні теоретичних
та методичних положень щодо оцінки ефективності інноваційної діяльності, що
дозволить розробити комплекс заходів з удосконалення інноваційної діяльності
машинобудівного підприємства.
На основі детального та поглибленого аналізу щодо оцінювання ефективності ІД
машинобудівних підприємств рекомендуються до використання такі п’ять напрямів
оцінки: 1. інноваційні витрати; 2. оновлення номенклатури (асортименту) продукції; 3.
інноваційна активність; 4. структура джерел фінансування інноваційної діяльності; 5.
співвідношення результатів і витрат на інноваційну діяльність.
Інтегральні

показники

за

окремими

напрямами

оцінки

пропонується

розраховувати, використовуючи адитивну згортку показників, що входять до одного
напряму.
Визначення узагальнених показників ефективності ІД підприємства пропонується
здійснювати на основі модифікації мультиплікативно-адитивної згортки на базі
знаходження площі п’ятикутника, що утворюється інтегральними показниками (ІП) за
напрямами оцінки. Нормування площі п’ятикутника рекомендується проводити на базі
його «ідеальної», максимальної площі, що утворюється максимально можливим
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значенням ІП (які дорівнюють 1) за всіма напрямами оцінки.
Узагальнений

показник

ефективності

ІД

машинобудівного

підприємства

розраховується за формулою, яка враховує також і вагові коефіцієнти окремих
інтегральних показників за напрямами оцінки, отримані за допомогою експертного
оцінювання:

E узаг. 

m 1
1
360
 sin
 ( ІП1  w1  ІП m  wm   ІПi  wi  ІПi 1  wi 1 ) / S макс. ,
2
m
i 1

(1)

де m – кількість напрямів оцінки (рекомендовано 5);

i – лічильник інтегральних показників за порядком їх розташування на
п’ятикутнику;

ІПi – значення інтегрального показника за і-м напрямом оцінки;
n

wi – значення вагового коефіцієнту i-го інтегрального показника (  wi  10 );
i 1

S макс. – максимальна площа п’ятикутника .
Рекомендується корегувати узагальнений показник ефективності ІД підприємства
відповідними коефіцієнтами, що враховують інвестиційну привабливість галузі й
регіону та вплив внутрішніх і зовнішніх ризиків на інноваційну діяльність суб’єкту
господарювання.

Узагальнений

показник

ефективності

ІД

машинобудівного

скор
підприємства із врахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів ( E узаг )

пропонується розраховувати за формулою:

E скор
узаг  E узаг  К гал. рег.  К внутр.  К зовн. ,

(2)

де E узаг – узагальнений показник ефективності ІД підприємства;

К гал. рег. , К внутр. , К зовн . – корегувальні

коефіцієнти, що враховують

інвестиційну привабливість машинобудування та Харківського регіону й вплив
внутрішніх і зовнішніх факторів на інноваційну діяльність по підприємствах.
Проведена оцінка семи машинобудівних підприємств Харківщини за 2004-2011
рр. дозволила виявити основні резерви підвищення ефективності інноваційної
діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Кравченко С.І.
ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”
One of the conditions for the successful functioning of the business is the integration, on
the one hand, - of adjusted production, and on the other, - a quick update product mix and
support scientific and technological potential for the future. The research is devoted
singularities of innovation management, taking into account the difference between
qualitative characteristics of stable production and innovative process
З огляду на внутрішню структуру та специфіку інноваційного процесу, можна
стверджувати про неможливість побудови єдиної універсальної форми його реалізації,
а, отже, – необхідність застосування принципово різноманітних підходів до управління
на різних етапах освоєння нововведень. Так, на творчих стадіях (наприклад, генерація
ідей) перевагу необхідно віддавати органічним системам управління, орієнтованим не
стільки на жорстку регламентацію діяльності, скільки на максимально повне розкриття
потенціалу всіх учасників цього процесу. В міру наближення до масового виробництва
нового продукту, інноваційний процес усе більш набуває риси рутинного виробничого
процесу. Тому виробнича стадія може стати об'єктом раціоналізації управління,
застосування досягнень менеджменту в інтеграції зусиль різноманітних структурних
підрозділів, що беруть участь у цьому процесі. Проте в останні роки у світовій практиці
характерною є тенденція до більш активного застосування елементів органічної
системи управління на всіх стадіях інноваційного процесу.
Найбільш поширеною помилкою більшості вітчизняних підприємств є орієнтація
на збільшення поточного прибутку. Найчастіше вони, керуючись економічною
кон'юнктурою, не приймають до уваги довгострокові альтернативи технічного
розвитку. При цьому до впровадження радикальних нововведень приступають тільки
під тиском різкого падіння ефективності виробництва, коли вже не вдається запобігти
великих економічних втрат. У цьому зв'язку, при плануванні інноваційної діяльності
явною є необхідність дотримання принципу безперервності. Суть останньої складається
в тому, що чергове нововведення повинно освоюватися, ще коли попереднє
знаходиться у періоді уповільнення росту. При цьому, якщо своєчасно подбати про
освоєння наступного нововведення, то можна безупинно одержувати прибуток, не
порушуючи ритмічності роботи підприємства. В іншому ж випадку не може бути
забезпечена безперервність інноваційного процесу, а, отже, й стійкий економічний
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розвиток підприємства.
Як свідчить світовий досвід управління інноваціями, можливо, а часом навіть
необхідно, здійснення не тільки швидкоокупних і високорентабельних науковотехнічних проектів, але й таких, ефективність яких, заздалегідь гарантувати не можна.
Це стосується найбільш революційних, пошукових розробок, що містять великий
ризик. У той же час саме вони можуть забезпечити суттєвий прорив та вивести
підприємство на якісно новий рівень. Тому підприємства, що піклуються про своє
майбутнє, повинні

не

тільки

використовувати науково-технічні

нововведення

"сьогоднішнього дня", але й піклуватися про належний рівень науково-технічного
потенціалу на перспективу.
Вирішальне значення в успіху інноваційної діяльності має визнання нововведення
ринком, тому всі управлінські дії підприємства щодо нововведень обов'язково повинні
оцінюватися з позицій ринкової їх перспективності. Такий підхід до управління
називають підходом "від ринку". Проте, варто зауважити, що в управлінні інноваціями
можливий ще й інший підхід, не менш ефективний (але більш ризикований), при якому
розробка інновацій здійснюється при відсутності реального попиту майбутнього ринку,
а створені нові продукти потім "протягуються" на ринок (наприклад, за допомогою
активної рекламної кампанії).
Таким чином, якщо зовсім нещодавно основною проблемою активізації
інноваційної діяльності вважалася проблема інтеграції науки та виробництва, то
сьогодні постановка завдання розширилася. Тепер за необхідне вважається підвищення
ролі споживання в інноваційному процесі, тобто – забезпечення інтеграції не тільки
науки і виробництва, але й споживання. Це, у свою чергу, породжує необхідність
адаптації чинних організаційних форм управління інноваційними процесами до нових
умов господарювання.
В цілому, аналіз досвіду управління інноваційною діяльністю на вітчизняних
підприємствах свідчить про існування проблем, розв'язання яких потребує в науковому
забезпеченні, заснованому на досягненнях світової теорії і практики управління
нововведеннями, переломлених крізь специфіку національної економіки.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ЕКСПЛІКАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
Кубіній Н.Ю., Югас Е.Ф.,Кубіній В.В.
Ужгородський національний університет
Якість експлікативного моделювання стратегічного управління залежить від
врахування інституційних факторів, що визначають адекватність моделі конкретним
соціально-правовим та культурним умовам. До основних факторів віднесено:
відповідність стратегічного управління інноваційним потенціалом потребам розвитку
країни; конгрегація взаємовідносин в суспільстві; організаційне оформлення інститутів;
дуалістичність ролі стратегічного управління у формуванні інноваційного потенціалу.
Експлікативне моделювання системи стратегічного управління національною
економікою

передбачає

врахування

наступних

інституційних

факторів,

які

забезпечують адекватність моделі.
1. Соціальні інститути виникають внаслідок появи та розвитку певних
соціальних потреб саме для їх задоволення. Інститут стратегічного управління
обумовлений необхідністю формування національних конкурентних переваг як умови
довгострокової життєздатності країни. Інститут стратегічного управління передбачає
наявність цілей, завдань, культури розвитку країни та її національного господарств, які
виступають основними орієнтирами акцій стратегічного керівництва та поділяються
більшістю населення країни. При формування інституціональної моделі стратегічного
управління доцільно виділити базову стратегічну мету та магістральні цілі розвитку
країни, які входять у сферу компетенції стратегічного управління. Дослідження
дозволило виділити таку базову ціль як формування національної економічної системи,
яка спрямована на створення інноваційної економіки.
2. Інститут повинен сформувати конгрегацію взаємовідносин між соціальними
групами, між ними та державою, між бізнесом, ринком і органами адміністративного
регулювання, які перетворять інновації на норму життя. При формуванні моделі
стратегічного управління також враховано, що соціальний інститут утворюється на
основі соціальних зв’язків, взаємодії та відносин конкретних осіб, соціальних груп та
інших спільнот. Експлікативна модель повинна відображати динаміку розвитку
соціальної мережі та зв’язків в її межах, що в свою чергу обумовлює сінергійний ефект
стратегічного управління.
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3. Наступним

важливим

моментом

інституалізації

Н.Осипова

виділяє

організаційне оформлення соціального інституту. При цьому зовні соціальний інститут
представляє сукупність осіб, установ, які забезпечені певними матеріальними засобами
та

виконують

соціальну

функцію.

Це

доводить

необхідність

формування

функціонально спрямованої організаційної одиниці, яка на рівні держави буде
виконувати всі функції стратегічного адміністрування: від мотивації в інноваційної
діяльності до контролінгу.
4. Розглянуті

вище

моменти

інституалізації

дозволяють

доповнити

їх

необхідністю усвідомлення дуалістичної ролі інституту стратегічного управління
інноваційним потенціалом. З одного боку, інституційні норми інноваційного розвитку
країни виступають складовою інноваційного потенціалу, а з іншого, стратегічне
управління само по собі представляє інститут з певними нормами та правилами
функціонування та вдосконалення. Така риса як інноваційність присутня системі
стратегічного управління, яка забезпечує застосування адекватних вимогам часу
методів, функцій, процедур. Наприклад, кризи, що охопили світову економіки,
викликали необхідність впровадження методів управління за слабкими сигналами, а
посилення мінливості оточення – активізацію сценарних методів стратегічного
планування.
Обструкції стратегічного управління інноваційним потенціалом можливо
виділити наступні:
1. Рівень корупції в країни. При впровадженні складових інноваційного
потенціалу чи принципів його функціонування, які за будь-якої причиною можуть не
відповідати інтересам корумпованої частині суспільства(наприклад, транспарентності
державного фінансування інновацій), виникає опір як окремих осіб, так і певних
соціальних утворень. 2. Відсутність необхідного професійного півня керівників, які
залучені у сферу стратегічного управління. Відсутність стратегічного бачення,
невміння застосовувати сучасні управлінські технології формують достатньо високі
кадрові ризики у сфері інноваційного потенціалу та управління ним. 3. Відсутність
загальної політичної культури управління економічними та соціальними процесами в
державі. Викривлення ідеології, клановість у прийнятті управлінських рішень
формують дієві бар’єри модернізації суспільства, інститутів його розвитку. 4.
Невідповідність трудового потенціалу національної економіки вимогам розвитку
інноваційного потенціалу країни.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯК БАЗОВИЙ ЗАСНОВОК
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА
Кузнецова І.О., Маркова А.І.
Одеський національний економічний університет
Management technology is the main component of the formation of enterprise stable
competitive advantages is proven. Requirement to rational technology of management are
defined. Methodical approach to the reprjecting process of management process, which is
based on an engineering paradigm is improved.
Прихід на вітчизняний ринок могутніх глобальних компаній докорінно змінив
умови й способи ведення бізнесу та поставив проблему формування стійких
конкурентних переваг вітчизняних підприємств. Засновком їх адаптивної дифузії в
конкурентне середовище стає конкуренція не тільки товарів і послуг, а й інноваційних
способів управління. В останнє десятиріччя домінуючою парадигмою в стратегічному
управління з питань формування конкурентних переваг став ресурсний підхід завдяки
якому в широкий науковий обіг було введено поняття „ключової здібності організації“
як сукупності бізнес-процесів. Повністю поділяючи думку теоретиків ресурсного
підходу стосовно стійких конкурентних переваг як вмілого використання ресурсів, ми
розглядаємо „здібність організації“ не як сукупність бізнес-процесів, а як вміння
ефективно виконувати будь-який вид діяльності.
Розгляд управління як ключової здібності організації дозволяє отримати джерело
стійких конкурентних переваг. Формування управлінської здібності організації у
відповідності із запропонованою її структурою реалізується через розробку відповідних
складових: технологію управління та компетенцію управлінського персоналу.
Створення інноваційної технології управління потребує дослідження останнього
як процесу, що можна сконструювати. Питання проектування на практиці вирішуються
в інжинірингу. Класичний інжиніринг як вид діяльності був орієнтований на практичне
застосування знань природничих наук й ототожнювався лише з технічними новаціями.
З розвитком масового виробництва інжиніринг розширяє свої межі до конструювання.
Запроваджена в практику логіка процедур інжинірингу [1, с.59] на підставі його
принципів (від загального до детального; багатоваріантність; моделювання; наростальна деталізація за етапами) дозволяє здійснити шлях від виявлення проблеми до її вирішення й впровадження результатів через послідовне проходження від задуму до моделі, від загального уявлення про принципи роботи моделі до детального конструювання
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та спеціальних розрахунків. Безумовно схема інжинірингу орієнтована на вирішення
проблем створення й експлуатації технічних систем. В теорії систем доведено, що всі
цілеспрямовані системи розвиваються за однаковими закономірностями. Тому ми обґрунтовано вважаємо, що досвід удосконалення технічних систем із застосуванням
інжинірингу можна перенести на соціально-економічні. Підкреслимо, що використання
інжинірингу в теорії і практиці менеджменту не є новим. Одна з сучасних концепцій –
реінжиніринг бізнес процесів виходить з того, що діяльність фірми можна перепроектувати.
Важливим внеском концепції реінжинірингу в теорію менеджменту є новий погляд на
побудову компанії як сукупності бізнес-процесів, що дозволило запровадити принципи
інжинірингу до організації діяльності фірми через широке застосувати моделювання в
проектуванні та перепроектуванні систем бізнес-процесів. Разом з тим принципи, що
висунуті в реінжинірингу, на відміну від інжинірингу не носять концептуального характеру
й не розвивають останні. Розповсюджені програмні продукти для моделювання бізнеспроцесів і популяризовані як „програми управління підприємством“ по суті є візуалізацією
технологічних ланцюжків дій й дозволяють вести лише обліково-аналітичну діяльність, що є
частиною процесу управління. Інструментарій реінжинірингу широко використовується для
вдосконалення, проектування і перепроектування виробничо-господарських процесів.
Водночас для процесу управління він не отримав розвитку. Ми вважаємо, що це
пояснюється існуванням розробленої та описаної технології виробничих процесів, що
дозволяє використовувати програмні продукти стосовно них і відсутністю формалізованих
технологій для процесу управління.
На підставі принципів інжинірингу та його концептуальної схеми нами
запропоновано схему реінжинірингу процесу управління, яка дозволяє покроково
вирішити завдання побудови структури процесу управління та дослідити спроектовану
модель з метою створення раціональної технології виконання останнього.
Виходячи з визначення технології управління та вимог до її раціональності можна
стверджувати, що формалізація знань управлінської технології, перш за все, повинна
здійснюватися у логічних схемах безпосередньо процесу управління та його стадій.
Такі схеми повинні відбивати структуру процесу управління та взаємозв’язок між його
складовими. До того ж доцільно запровадити особливу форму інформаційної моделі 
інформограми процесу управління.
Література
Haberfellner R. Systems Engineering  Methodik und Praxis / R. Haberfellner, W. F.
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ВЫБОР ШКАЛЫ ОТСЧЕТА ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ТРАФИКА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПОДДЕРЖКИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
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The paper represents results of a research related to choice exponential time scales,
which can be used in studying of queuing processes in modern high-speed telecommunication
networks, in particular, to implement short-term traffic prediction in wireless networks. It is
shown that exponential time scales are optimal for the traffic that can be described by a fractal
Brownian motion in terms of agreement of accuracy and computational resources required for
maximum approximation calculations during short-term traffic prediction.
В современных высокоскоростных сетях передачи данных, в том числе беспроводных, трафик зачастую имеет свойства долговременной зависимости (ДВЗ). Для
детального изучения свойств такого трафика и процессов, возникающих при управлении
постановке в очередь трафика, требуется аппроксимация вероятности хвоста очереди
такого трафика с ДВЗ, для чего используется понятие критической временной шкалы.
При заданном пороговом значении длины очереди b, критической временной
шкалой наиболее вероятно является количество времени, необходимое для заполнения
очереди до значения, большего чем b. Расчет критической шкалы непосредственно из
эмпирических

результатов

функционирования

беспроводной

сети

является

неосуществимым, поскольку необходимым условием для этого является наличие
статистики трафика во всех временных шкалах.
Использование статистических характеристик трафика на конечном наборе временных масштабов θ, предоставляет три варианта аппроксимации вероятности превышения порогового значения длины очереди P{Q>b}: аппроксимацию максимума,
аппроксимацию произведения и аппроксимацию суммы. У всех таких аппроксимаций
есть следующие важные свойства: применимость к любому конечному порогу очереди
b (то есть неасимптотичность), применимость к любой модели трафика (включая нестационарные модели) и простота реализации, что обусловлено необходимостью знать
статистические характеристики трафика только на нескольких масштабах времени θ.
Следовательно,

основной

задачей,

которую

предстоит

решить,

является

определение соответствующего значения θ. Процесс выбора такого значения включает
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в себя выбор оптимального соотношения между точностью аппроксимации и
вычислительными требованиями. Например, небольшое значение θ уменьшает
точность аппроксимации максимума, вместе с тем требуя вычисления статистических
характеристик трафика и сбора данных на меньшем количестве масштабов времени. В
современной литературе доказано, что выбор экспоненциальных временных шкал для θ
является оптимальным в случае входного трафика, который может быть описан
фрактальным броуновским движением (ФБД). Кроме того, важным преимуществом
экспоненциальных временных шкал является их немногочисленность, и только лишь
некоторые из таких шкал охватывают широкий диапазон.
В докладе представлены результаты проведенного исследования выбора экспоненциальных временных шкал, использующихся при изучении организации очередей
современных высокоскоростных сетей передачи данных, в частности, с целью реализации краткосрочного прогнозирования трафика беспроводных сетей. Доказано, что
экспоненциальные временные шкалы являются оптимальными для трафика, который
описывается ФБД, в смысле согласования необходимой точности и вычислительной
мощности, требуемой для вычисления аппроксимации максимума при краткосрочном
прогнозировании трафика. Вследствие этого, можно производить точные аппроксимации вероятности хвоста очереди с использованием статистических характеристик
трафика лишь на нескольких отдельных экспоненциальных временных шкалах.
Таким образом, последовательно, в докладе:
– определена метрика, которая характеризует точность масштаба временной
шкалы для очереди, на входе у которой присутствует трафик, который описывается
ФБД. Представлен процесс получения неасимптотической границы ошибки при
аппроксимировании очереди, которая доказывает точность аппроксимации в широком
диапазоне значений параметра, при условии, что набор экспоненциальных временных
шкал является наиболее немногочисленным среди всех наборов временных шкал,
удовлетворяющих частичному критерию точности;
– представлен анализ различных метрик точности, включая метрику точности на
диапазоне шкал отсчета, а также динамику поведения оценки точности, включая случай
изменения значения θ в диапазоне от 0 до  ;
– приведены результаты анализа оптимальности экспоненциальных временных
шкал посредством выделения набора, содержащего наименьшие элементы на заданном
диапазоне временных шкал, в то же время гарантируя определенную точность;
– рассмотрены основные асимптотические характеристики экспоненциальных
временных шкал.
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Ломазов В.А. 1, Ломазова В.И.2
1

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина

2

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

The problem of choosing the most simple to use and at the same time, adequate
forecasting model projects considered. An approach is based on the use of methodological
apparatus of the system analysis, economic-mathematical modeling and information
technologies. Under the additive model concepts proposed formulation of the problem of
selection of models, allowing to reduce the space of choice. and evolutionary procedure
developed to solve this problem.
Основным механизмом социально-экономического развития регионов является
разработка

и

реализация

долгосрочных

региональных

целевых

программ,

представляющих собой взаимоувязанные по содержанию, срокам выполнения,
ресурсам

и

исполнителям

организационного,

комплексы

экономического,

проектов

финансового,

(мероприятий)

правового,

социального

характера,

направленный на решение проблем федерального или совместного ведения в развитии
инфраструктурного, социально-экономического, природно-ресурсного потенциалов
региона Российской Федерации. Сложность управления реализацией взаимосвязанных
проектов обуславливает целесообразность применения методологического аппарата
экономико-математического

моделирования

и

современных

информационных

технологий для прогнозирования хода реализации проектов и научного обоснования
принимаемых управленческих решений.
Используемое для построения прогнозов аддитивное модельное представление
совокупности процессов реализации проектов Z1(t), Z(t)2, … , Z(t)K в общем случае
имеет вид
Z1(t)= f11(t,Z1(t-1))+ a12 f 12(t,Z2(t-1))+…+ a1K f 1K(t,Z2(t-1))
Z2(t)= a21 f21(t,Z1(t-1))+f 22(t,Z2(t-1))+…+ a2K f 2K(t,Z2(t-1))
…
Z(t)K= aK1 fK1(t,Z1(t-1))+ aK2 f K2(t,Z2(t-1))+…+ f KK(t,Z2(t-1))
где диагональные слагаемые fii (i=1,2,…,K) отражают «эффект памяти» (зависимость значений текущих параметров процесса от предыдущих значений), а остальные
слагаемые отражают взаимные влияния процессов ( aij{0,1} ). Моделям, различающимся степенью учета взаимодействия проектов, соответствуют разные бинарные
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матрицы связности aij. Простейшим случаем модельного представления, в рамках
которого проекты полагаются независимыми, являются рассмотренные соотношения, в
правых частях которых сохранены только диагональные слагаемые (aij=0 при i j).
Рассмотрим класс математических моделей процессов ClassMatMod={MatMod1,
MatMod2,…, MatModN}, различающихся степенью учета связности процессов. Задача
выбора состоит в определении наименее сложной для последующего использования
модели (критерий CritDiffMatMod) при требуемом уровне адекватности (критерий
CritPrMatMod) [1,2].
Эволюционная процедура селекции моделей взаимосвязанных процессов,
включающая в себя следующие основные этапы:
1. кодирование

моделей

в

виде

бинарных

хромосом,

определяемых

коэффициентами ark (r,k=1,2,…,K; rk) и построение нормализованной функции
приспособленности на основе критерия сложности CritDiffMatMod;
2. построение начальной популяции моделей, случайным выбором из класса
моделей; турнирный (или рулеточный) отбор родительских пар;
3. применение генетических операторов скрещивания и мутации для получения
новой популяции моделей;
4. проверка стандартных условий останова эволюционного процесса;
5. определение в последней популяции нужного числа наименее сложных
моделей, удовлетворяющих условию заданной точности аппроксимации CritPrMatMod.
Предложенный подход позволяет произвести селекцию моделей реализации
взаимосвязанных проектов, состоящую в сокращении пространства выбора до 3-5
моделей, после чего окончательное решение по выбору наиболее простой для
построения прогнозов, и в то же время адекватной модели принимает специалист по
управлению проектами.
Литература
1. Жиляков, Е.Г. Селекция аддитивных функциональных моделей сложных
систем / Е.Г. Жиляков, В.И. Ломазова, В.А. Ломазов // Информационные системы и
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Ломазов В.А., Оганова И.Б., Петросов Д.А.
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина
The problem of estimation of profitability of agricultural land considered. An
approach is based on the use of methodological apparatus of the system analysis, economicmathematical modeling and information technologies. An information model of land, which
includes deterministic, statistical and fuzzy attributes, is proposed. A procedure for
multicriteria evaluation of agricultural land based on the analytic hierarchy process with
quantification and benchmarking is developed.
Россия располагает значительными земельными ресурсами - около 1710 млн га
(примерно

восьмая

часть

мировых

земельных

ресурсов),

что

обуславливает

актуальность проблемы их эффективного использования. Законодательство РФ
предусматривает семь (различающихся своим целевым назначением и правовым
режимом) категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения (401,0 млн.га);
земли поселений (19,1 млн.га); земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
(16,7 млн.га); земли особо охраняемых территорий и объектов (34,2 млн.га); земли
лесного фонда (1104,8 млн.га); земли водного фонда (27,9 млн.га); земли запаса (106,1
млн.га).
Выбор

наиболее

рационального

(в

экономическом

плане)

варианта

использования земельных ресурсов предполагает возможность перевода земель из
одной категории в другую, а также изменение режима землепользования в рамках
одной и той же категории. При этом первоочередной задачей управления земельными
ресурсами является оценка потенциальной доходности проектов землепользования.
Сложность этой задачи обусловлена большим числом и разнообразием типов
характеристик земельных участков, что делает целесообразным применение методов
математического моделирования, методологического аппарата системного анализа и
современных информационных технологий.
На основе групп важнейших свойств земельных ресурсов сельскохозяйственного
назначения

представим

информационную

модель

потенциальной

доходности

земельного участка в виде кортежа: ZU= <MR, RS, FO, FP, TO, ZD, MD >, где
подкортежи представляют собой совокупности атрибутов, отражающих отдельные
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свойства: MR - местоположение (учитываются перспективность местоположения,
транспортная доступность, характер окружения); RS - рыночный спрос (соотношение
спроса и предложения на рынке); FO - финансовая обоснованность (способность
проекта использования земельного участка обеспечить доход, который был бы
достаточным для возмещения расходов инвесторов и обеспечения получения
ожидаемой прибыли); FP - физическая пригодность участка (размер, топография,
качество

грунта,

климат,

инженерно-геологические

и

гидрогеологические

характеристики участка, существующее зонирование, экологические параметры и т.д.);
TO - технологическая обоснованность (анализ соотношения качества, затрат и сроков
реализации проекта, вероятность стихийных бедствий, доступность транспорта,
возможность подключения к коммунальным удобствам, учет размеров и формы
участка); ZD - законодательная (юридическая) допустимость (соответствие варианта
использования

земельного

участка

действующему

законодательству);

MD

-

максимальная доходность (максимум дохода собственности и стоимости участка,
определяемый

дисконтированием

будущих

доходов

альтернативных

вариантов

использования, с учетом риска инвестиций). Атрибуты, входящие в состав
рассмотренных подкортежей, могут иметь не только детерминированный, но и
статистический (например, климатический режим и состояние почвы), а также
нечеткий (например, удобство расположения) тип.
Для

оценки

потенциальной

земельного

участка

сельскохозяйственного

назначения построим (на основе разработанной ранее информационной модели)
допускающую автоматизацию процедуру, включающую следующие этапы:
1. Этап квантификации, заключающийся в переходе от количественных и
качественных (нечетких) атрибутов информационной модели земельного участка к
безразмерным, выраженных в баллах показателям.
2.

Этап

формирования

коэффициентов

значимости

отдельных

факторов

доходности на основе методов теории экспертного оценивания.
3. Этап формирования выраженной в баллах интегральной оценки земельного
участка в виде аддитивной свертки факторов доходности с построенными на
предыдущем этапе коэффициентами значимости.
4. Этап перехода к денежному значению оценки доходности земельного участка
на основе сравнения бальных оценок оцениваемого и эталонных участков.
Как видно из приведенной схемы, в основе предлагаемой процедуры лежит метод
анализа иерархий, дополненный этапами квантификации и сравнения с эталонами.
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РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Малиновський Ю.В., Молочник Ю.Б.
Національний університет «Львівська політехніка»
The main task of research is increase of competitiveness enterprises in construction
industry. One the ways for increasing of competitiveness is applying of clusters. The essence
of the concept “cluster” was given in this work. Besides, the importance of using clusters is
characterized. The categories of participants in construction cluster were given. Features of
increase of competitiveness in construction industry with using clusters politic were allocated
and reviewed.
З місцем розташування суб'єкта господарювання, що впливає на ріст
продуктивності, тісно пов'язане поняття «національна конкурентна перевага». М.
Портером була розроблена система детермінанта конкурентної переваги країн, що
отримала назву «конкурентний ромб». Він змоделював вплив географічного
розташування компаній на конкурентну боротьбу з використанням чотирьох
взаємопов'язаних сил, представлених графічно у вигляді ромба. Одну з граней
представляють кластери, але краще за все розглядати їх як прояв взаємодії всіх
чотирьох граней.
Існуючі в країні умови для створення, організації та управління компаніями, а
також характер внутрішньої конкуренції. Ці чинники формують національну середу, в
якій компанії конкурують між собою, а також з іноземними конкурентами. Але
конкуренція між цими компаніями не протікає ізольовано від місцевої середовища. У
цьому зв'язку стає необхідним додати дві додаткові змінні, в значній мірі впливають на
обстановку в країні. Це випадкові події (керівництво фірм їх контролювати не може) та
державна політика щодо створення місцевих умов.
Потребує уточнення те, що країна не може досягти успіху у всіх галузях відразу.
Внутрішні умови кожної країни складаються по-різному залежно від національних цінностей, культури, структури економіки, існуючих організацій та історичного розвитку.
Проаналізувавши більше ста галузей в десяти країнах, М. Портер стверджує, що «найбільш конкурентоспроможні транснаціональні компанії зазвичай не розкидані безсистемно по різних країнах, а мають тенденцію концентруватися в одній країні, а часом
навіть в одному регіоні країни». Подібні групи географічно локалізованих учасників
отримали назву "кластер". Кластери - це сконцентровані за географічною ознакою
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групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників
послуг, фірм у споріднених галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю організацій у
певних областях, що конкурують, але при цьому ведуть спільну роботу. Масштаби
кластера можуть варіюватися від території як одного, так і декількох суб'єктів країни.
Суб'єкти реалізації кластерної політики: органи державної влади; органи державної
влади регіону; науково-дослідні та освітні (вузи) організації та наукові центри; групи
малих і середніх підприємств, що становлять основу територіальних кластерів.
Зростання

конкурентоспроможності

територіальних

кластерів

означає

абсолютний і відносний ріст доходів основних їх учасників та подальше підтримання
стабільно високого рівня цих доходів, а також забезпечення зростання добробуту
населення відповідних муніципальних утворень і республіки в цілому.
Виділення декількох підприємств будівельної сфери в кластерну систему
дозволяє підвищити ефективність їх діяльності за рахунок раціонального розвитку
виробничо-економічних процесів, використання основних ресурсів виробництва,
функціонування підприємств різних форм власності та призначення.
Основними категоріями учасників будівельного кластера є:
- Будівельні підприємства (організації), що спеціалізуються на профільних видах
діяльності;
-

Підприємства,

що

постачають

продукцію

або

надають

послуги

для

спеціалізованих підприємств;
- Організації ринкової інфраструктури (кредитні, страхові та лізингові послуги,
логістика, торгівля, операції з нерухомістю);
- Науково-дослідні та освітні організації;
- Некомерційні та громадські організації, об'єднання підприємців, торговопромислові палати;
- Організації інноваційної інфраструктури та інфраструктури підтримки малого та
середнього підприємництва: технопарки, промислові парки, венчурні фонди, центри
технологій, центри розвитку дизайну, центри підтримки субпідряду; центри та
агентства з розвитку підприємництва, регіонального та муніципального розвитку,
залучення інвестицій, агентства з підтримки експорту товарів, державні та
муніципальні фонди підтримки підприємництва та ін.
Кластерний підхід для будівельних організацій є однією з «точок зростання»
регіональної економіки, яка ініціює розвиток сполучених галузей і веде до виникнення
синергетичного ефекту.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Мельник К.В.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
In order to effectively manage medical facilities separate business processes should be
identified. The effectiveness of business processes can be evaluated by means of Performance
Management approach. Many methods of Performance Management approach are used in
modern researches. Every business process is characterized by different key performance
indicators used by Performance Management approach. A universal model is intended to be
used for performance evaluation.
Для эффективного управления любой организацией, в том числе и лечебнопрофилактическим учреждением (ЛПУ), необходимо применять процессный подход.
Каждый бизнес-процесс отображает какую-либо деятельность персонала организации,
направленную на достижение поставленных руководством целей. Можно оценить
результативность работы, используя подход под названием Performance Management
или управление результативностью. Данный подход представляет собой систему
управления, которая подразумевает выполнение таких задач, как: постановка четких
целей, поэтапный контроль исполнения, оценка квалификации и анализ эффективности
сотрудников,

управляющие

воздействия

менеджеров

по

результатам

анализа,

направленные на улучшение будущей деятельности организации по достижению
поставленных целей. В рамках такого подхода используются разные методы
оценивания эффективности сотрудников и организации в целом: Data Envelopment
Analysis

–

анализ

среды

функционирования,

Balanced

Scorecard

–

система

сбалансированных показателей, Performance Measurement in Service Business –
измерение достижений предприятий сервиса, Tableau de Bord – бортовое табло и др.
Каждый метод использует показатели деятельности организации, которые помогают в
достижении поставленных целей. Такие показатели получили название «Ключевые
показатели эффективности» (Key Performance Indicator).
Метод Balanced Scorecard использует в качестве ключевых показателей такие
характеристики деятельности организации, как: финансовые показатели, клиенты,
персонал, внутренние бизнес процессы; метод Performance Measurement in Service
Business: удовлетворение клиентов, финансовые и рыночные показатели, человеческие
ресурсы, поставщики, специфичность компании; метод Data Envelopment Analysis
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использует специфичные характеристики производства.
Для ЛПУ рекомендуется применять метод Performance Measurement в связи с тем,
что финансовые показатели в данном методе играют не основную роль. Поэтому
можно выделить следующие ключевые показатели эффективности для медицинского
учреждения:
1) пациент: удовлетворенность; приветливое и услужливое отношение в
регистратуре; уровень обслуживания; чистота и аккуратность врача; квалификация
работников; своевременность оповещения о необходимости обследований;
2) персонал: удовлетворенность; использование информационных технологий;
время обучения работников;
взаимоотношения

в

повышение

коллективе;

квалификации;

мотивация;

текучесть персонала;

соответствие

личных

целей

корпоративным; загруженность; инициативность; доступ к медицинской литературе;
3) бизнес-процессы: качество процесса; стоимость процесса; срок исполнения
задачи; разработка новых услуг; сложность процесса.
Для оценивания результативности использования медицинской информационной
технологии в ЛПУ в целом нужно использовать универсальную математическую
модель следующего вида, которая объединит значения ключевых показателей
эффективности [1]:
n

P ( x)  { [ai pi [ki ( x)]] }1/  , pi [ki ( x)] 
i 1

ki ( x)  kiнх
kiнл  kiнх

где pi [ki ( x)] - универсальная функция полезности; ki ( x) - значение частного
критерия (численное значение показателя эффективности); kiнл , kiнх - наилучшее и
наихудшее значение частного критерия;  - адаптационный параметр (рекомендуется

  2 ); ai - весовые коэффициенты.
Получая оценки эффективности на разных этапах достижения стратегических
целей, можно проследить динамику изменения эффективности, что позволит судить о
результатах различных тактических решений.
Литература
1. Овезгельдыев А.О. Синтез и идентификация моделей многофакторного
оценивания и оптимизации / А.О. Овезгельдыев, Э.Г. Петров, К.Э. Петров. –
К.: «Наукова думка», 2002. – 163 с.
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДСТАВІ
ФРАКТАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ
Мінаєва Ю.І.
Київський національний університет будівництва та архітектури
This article is devoted to the research of portfolio selection based on fractal models. It is
noted that financial market should be viewed as a system generated by chaos and thus it should be
analyzed using the methods and models of chaos theory. As the principles of creation new
information technology for financial markets is offered strategy of portfolio selection based on
model of it’s accordance to financial market. Offered to determine the internal structure of
financial market and portfolio structure by using methods of cluster analysis and p-adic analysis.
Ринок цінних паперів (ЦП), як і будь-яка інша ринкова система, породжений
хаосом, теорія хаосу пов'язана з аналізом подій, що відбуваються в різних площинах в
один і той самий час, хаос - це випадковість, невизначеність і одночасно - складність,
несподівані стрибки – прагнення до цілісності. Теоретики хаосу надають принципу
цілісності домінуючого значення [1]. Даний принцип добре застосовується в
організаційному розвитку. Будь-яка частина організації, незалежно від її значимості і
ролі, відбиває суть всієї організації. Звідси зміни і рішення проблем у будь-якій частині
(фракталі) організації можуть привести до радикальних змін у всій організації в цілому.
Особливо велика роль цієї тези в конструкції «ринок-портфель», тому що ринок - це
ціле (хаотичне), портфель - його невід'ємна частина.
Робота на ринку до останнього часу базувалася на тому, що прибуток потрібно
брати у будь-який спосіб. Дослідження, що показали хаотичну природу ринку і
відповідне його поводження, необхідність застосування фрактальних принципів для
моделювання його поводження, змусили шукати нові форми роботи на ринку ЦП.
Концептуальна стратегія, сформульована на основі цих принципів, наступна:
- спочатку визначити основну структуру, що буде керувати роботою на ринку;
- коригувати роботу на ринку у відповідності зі структурою.
При визначенні структури, притаманної ринку, але визначеної тільки за його
поводженням,

т.зв.

індикаторами,

варто

враховувати,

що

навіть

можливість

розпоряджатись (тобто мати і оцінювати) всіма індикаторами і всією інформацією, яку
можна вилучити, ставить учасника ринку, щонайменше, у двоїсте положення, тому що
ринок ЦП «навпіл розділений» між продавцями і покупцями. В загальному випадку
велика кількість інформації не дає потрібної відповіді. Як принципи роботи на ринку
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при створенні нових інформаційних технологій необхідно враховувати [2, 3], що на
ринок неможливо впливати, єдине вірне рішення полягає в тому, щоб слідкувати за
ринком і бути впевненими, що траєкторія прямування за ринковим рухом є вірною.
Для формування портфелю цінних паперів запропоновано визначати внутрішню
структуру ринку і портфелю за допомогою методів і моделей кластерного аналізу і
наступного дослідження бінарних дерев, що моделюють структуру ринку і портфелю
цінних паперів в р-адичному базисі.
Сформульований новий клас задач - визначення портфелю цінних паперів,
поводження якого буде схожим на поводження ринку ЦП в цілому, якщо під
поводженням розуміти зростання і падіння вартості ЦП. Отже, необхідно розв’язати дві
задачі: визначити, наскільки існуючий портфель ЦП структурно схожий на ринок;
визначити, яким чином можна зробити портфель ЦП схожим на ринок. Результати
роботи ієрархічних процедур оформлюються у вигляді бінарного дерева, яке називають
дендрограмою: по горизонталі показані номери об'єктів, а по вертикалі - значення
міжкласових відстаней рlq, при яких відбулося об'єднання двох даних класів. При
аналізі дендрограм природно вважати, що дотримується монотонність.
Сутність запропонованої стратегії формування і вибору портфелю ЦП як
сукупності задач визначення структурної відповідності портфелю ЦП і ринку, та при
наявності невідповідності визначення рекомендації (щодо складу і структури
портфелю) для одержання відповідності.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР – МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Минкович А.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The components of successful negotiation process are being developed. The experience
was presented of negotiating between the “JSC Kharkov TPP-5” and contracting organization
about upgrading the production unit of the thermal station.
Многие, в том числе и деловые отношения на производстве, будут успешно
решаться если руководитель и посетитель:
– умеют говорить;
– готовятся к разговору не формально, а стараются иметь информации друг о
друге как можно больше;
– в начальной стадии разговора подчеркивают то, что каждый ценит превыше
всего;
– джентльмены стараются быть приятными.
Примером таких отношений может служить менеджмент частной фирмы ПАТ
«Харьковская ТЭЦ-5» Предприятие вырабатывает тепловую и электрическую энергию
для Харьковского региона. Потребителями товара являются не только население, но и
промышленные

объекты,

госучреждения,

бизнес.

Предприятие

постоянно

модернизируются, реализует инновационные проекты. Привлечение подрядных
организаций к реализации проектов – один из важнейших его этапов .
Стопроцентный успех в принятии ответственного решения зависит от ряда его
составляющих (рисунок).
Главным (50%) в успехе по мнению экспертов можно считать личные ценности
переговорщиков. Подрядчик поинтересовался можно ли проводить свободное время за
рыбалкой на техническом водоеме электростанции (он имел в виду увлечение ТОПменеджера). Беседа стала носить оживленный характер, дополнялась различными
рыболовными подробностями с обеих сторон и незаметно исчез предмет переговоров.
Стороны тепло попрощались, а на следующий день руководитель тепловой станции
принял решение пригласить именно эту организацию для выполнения ТЭО.



Стороны провели цикл переговоров (бесед) и достигли соглашения в разработке «ТЭО модернизации
питательных электронасосов, входящих в состав водопитающей установки энергоблоков №1 и №2 путем
внедрения ЧРП или гидромуфты»
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Умеют
говорить

Подготовка к
разговору,
беседе 10%

30%

Успех

Что каждый
ценит превыше
всего

Если ты
джентльмен
10%

Рисунок
Выводы. В производственных условиях часто есть проблема как заинтересовать
людей делать общий успех. Мы на примере ПАО «ХТЭЦ-5» замечаем, что подрядчик
начал не

с разговора о вариантах модернизации станции. Он говорил о том, что

интересовало другого. И вот вам результат.
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ОБГРУНТУВАННЯ КРЕДИТНИХ СТАНДАРТІВ У ЗБУТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Млинко І.Б.1, Чухрай Н.І. 2
1
2

Українська друкарська академія,

Національний університет «Львівська політехніка»

The report reveals the problem of managing receivables in an industrial enterprise. The
authors propose to develop the company credit standards by which buyers of finished goods
are divided according to their level of credit risk. An optimization model of credit standards
for industrial enterprises with regard to various groups of business customers for the duration
of payments with the manufacturer is created.
Зниження оборотності дебіторської заборгованості на багатьох промислових
підприємствах пояснюється погіршенням платіжної дисципліни контрагентів, зокрема
несвоєчасним погашення покупцями заборгованості перед підприємством і (або)
зростанням продажів з відстрочкою платежу (комерційного кредиту покупцям). За
критерієм платоспроможності та платіжної дисципліни покупці можуть поділятись на
різні групи. Важливою складовою кредитної політики підприємства є розроблення
кредитних стандартів, у відповідності з якими покупці готової продукції ранжуються за
рівнем їх кредитного ризику. У роботі було поставлено завдання розробити модель
оптимізації кредитних стандартів промислового підприємства з врахуванням різних
груп бізнес-споживачів за тривалістю розрахунків з виробником.
Таблиця 1 – Умовні позначення для побудови моделі кредитної політики підприємства

Ситуація на ринку

Оцінка
вірогід
ності

Ціна
продук
ції

Граничні обсяги збуту за різними
термінами розрахунку з дебіторами
Оплата за
готівку

Оплата протягом
1 міс.

2 міс.

6 міс.

передбачуваний
Сприятливі
рівень
економічні умови
конкурентоспром.
Сприятливі
поява нових інноекономічні умови
ваційних рішень
передбачуваний
Несприятливі
рівень
економічні умови
конкурентоспром.
поява нових
Несприятливі
інноваційних
економічні умови
рішень
Шукані обсяги збуту

Цільова функція представляє величину математичного сподівання, що за своїм
змістом відображає середньо очікувану величину прибутку підприємства:
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(1)

Зниження

кредитних

стандартів

підприємства

відіграє

роль,

аналогічну

пом'якшенню кредитних умов подовженню кредитного і дисконтного періодів,
підвищенню цінових дисконтів. Послаблення вимог до кредитоспроможності клієнтів
приваблює нових споживачів і веде до розширення продаж. Однак, після визначеної
межі, різко зростає ризик підвищення частки простроченої і безнадійної дебіторської
заборгованості, що може повністю елімінувати користь від росту товарообігу і
прибутку і, в деяких випадках, призвести до кризи ліквідності і банкрутства. Необхідно
визначити обсяги продажу готової продукції різним групам споживачів відповідно до
рівня їх кредитного ризику, тобто знайти відповідно величини
Базовими обмеженнями є отримання в будь-який період гарантованого рівня доходу,
(2)

де

показує величину очікуваного прибутку за одиницю продукції,

тобто ціна реалізації за вирахуванням собівартості продукції
дебіторської заборгованості за

та з врахуванням втрат

відповідний період; вираз

– відображає затрати на реалізацію чи утилізацію незатребуваної продукції,
де

- ступінчаста функція (одинична функція Хевісайда):
(3)

Сума всіх розглянутих ймовірностей ситуацій є повною, а тому рівна 1.
(4)

Обмеження на місткість заданого сегменту ринку
(5)

де

- гранична місткість ринку, один. товару.

Запропонована модель дає інструментарій для прийняття управлінського рішення
щодо структури та стандартів товарного кредиту шляхом моделювання структури
продаж в залежності від допустимого рівня ризиковості клієнтів.

129

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ВІРТУАЛЬНИХ
З'ЄДНАННЯХ МЕРЕЖ ПІДТРИМКИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Можаєв О.О., Казімірова В.В.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
We study the processes occurring in telecommunication networks. Proposed
mathematical models of dynamic processes in virtual connections, the application of which
will significantly improve the operational ness data transmission in the network. To construct
the model of such processes can be used self-similar set of conditions where packet loss is
compensated by an increase in time to send the message that leads to the formation of
extended one hundred ¬ statistically temporal dependencies.
При дослідженні особливостей процесів передачі пакетного трафіку в
віртуальних TCP-з'єднаннях можна виділити такі стадії:
маршрутизація запиту і встановлення з'єднання;
передача даних і контроль за перевантаженістю віртуального з'єднання;
завершення з'єднання.
Метою даного докладу є побудова математичних моделей, які дозволять
враховувати особливості віртуальних з'єднань в телекомунікаційних мережах, що
володіють властивостями самоподібності.
В результаті аналізу математичних моделей потоків в телекомунікаційній мережі
встановлено наступне.
Дослідження властивостей масштабної інваріантності динамічних процесів у
віртуальних з’єднаннях дозволяє зробити висновок про те, що їх характер визначається
механізмом статистичного мультиплексування, при якому можлива втрата пакетів
внаслідок перевантаження віртуальних з'єднань. Для побудови моделі таких процесів
може бути використана самоподібна множина станів, в якій втрата пакетів
компенсується

збільшенням

часу

передачі

повідомлення,

що

призводить

до

формування протяжних статистичних часових залежностей.
Для дослідження властивостей масштабної інваріантності або самоподібності
трафіку можна використовувати оцінки статистичних моментів різних порядків при
розгляді характеру їх зміни в подвійному логарифмічному масштабі для різних
параметрів агрегації спостережень.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мурзабулатова Е.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Presently for most enterprises there is a task of increase of their technological level. The
technological level of enterprise depends on the level of innovative processes, flowings on the
examined enterprise.
Система

управления

инновационным

развитием

субъекта

хозяйственной

деятельности является открытой системой. К основным функциям управления
инновационным развитием на микроуровне следует отнести:

– анализ внешней среды и прогнозирование ее развития;
– формирование целевого рынка для реализации проектов инновационного
развития;

– анализ и количественная оценка рисков на этапах инновационного развития;
– формирование оргструктуры управления инновационным развитием и т.д.
Направление инновационного развития предприятия – это определенный путь или
движение,

базирующееся

на

внедрение

и

реализации

инноваций,

которые

обеспечивают улучшение количественных и качественных показателей деятельности
предприятия,

укрепление

его

рыночных

позиций

и

создают

условия

для

прогрессивного развития. Направление инновационного развития каждого предприятия
должно выбирать самостоятельно.
В настоящее время для большинства предприятий существует задача повышения
их технологического уровня. Технологический уровень предприятия зависит от уровня
инновационных процессов, протекающих на рассматриваемом предприятии. Применение логистической кривой помогает устанавливать сущность инновационных процессов. Инновационный цикл обычно начинается с ликвидации отставания предприятия в развитии его потенциала, снижающего конкурентный статус. Основной характеристикой процесса здесь служит так называемый «технологический разрыв», который
характеризует различие в потенциалах эффективности новой и старой технологий.
Трансформируя формулу, предложенную Полом Пильцером для определения
причин технологических прорывов [С – е потенциал устойчивого развития]
W  P T n

где W - богатство;
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P - естественные ресурсы;
T - технологии;
n - степень влияния технологических достижений на них самих.

Для машиностроительных предприятий получим:

Э  P T n
где Э - эффективность деятельности предприятия;

P - естественные ресурсы;
T - технологии;
n - степень влияния технологических достижений на них самих.

То есть технология приумножает сама себя и приумножает эффективность
деятельности предприятия.
Совершенствование технологий позволяет более эффективно использовать
материальные ресурсы предприятия, раскрывают возможности дополнительных
свойств этих ресурсов. Информация является ключевым ресурсом любой технологии, а
анализ информации предполагает оценку целесообразности ее использования с точки
зрения вклада в рост эффективности деятельности предприятия.
Практическая оценка информации должна предполагать определение ее вклада не
только для начального времени t0, но и для определенных периодов в будущем t, t2, t3 и
т.д. Для каждого периода фиксирует вклад в рост эффективности информации за
период t1, вклад в скорость роста эффективности за t2 и вклад в ускорение роста
эффективности за t3. Этот процесс можно представить и как разложение информации в
ряд по степеням:
P t  P0  P1t  P2 t 2  P3 t 3  …..

где: P0 - начальная величина в эффективности информации;
P1 - рост эффективности информации;
P2 - скорость роста эффективности информации;

P3 - ускорение роста эффективности информации.

За ростом эффективности информации стоит совершенствование технологий,
используемых в производственном процессе предприятия и рост эффективности
деятельности предприятия в целом.
Таким образом, именно информационный фактор, заложенный в технологии, и
является тем ресурсом, который позволяет решить проблему ограниченности ресурсов
предприятия и повысить эффективность его деятельности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФОНДОВОГО РЫНКА
Мусиенко В.О.
Харьковский национальний университет радиоэлектроники
Considered the basic threats to the security of the national stock market: political,
economic, social, informational, organizational and technical. Defines the main measures to
address threats to the economic security of the securities market: development of a system of
state guarantees, increasing the sustainability of the stock market; systematization legislation,
improving the quality characteristics of the market for corporate securities and the level of
development of the stock exchanges.
Фондовый рынок собирает и перераспределяет в наиболее прибыльные области
экономики деньги и капитал, опосредуя отношения между хозяйствующими
субъектами экономики. Рынок ценных бумаг агрегирует все слои общества в качестве
участника в сфере инвестиционного банкинга, за счет привлеченных инвестиций для
стимулирования социально-экономического развития содействует экономической
самостоятельности

инвестиционных

организаций,

обеспечивает

свободную

конкуренцию, влияет на социальную структуру общества и государства. Находясь в
постоянном развитии, фондовый рынок зависит от различных сил и факторов,
влияющих

на

колебания

стоимости

ценных

бумаг,

перманентно

изменяет

инфраструктуру, возникают новые финансовые инструменты.
Некорректное функционирование фондового рынка парализует экономические
отношения и представляет собой угрозу для экономической безопасности страны, то
есть существует зависимость экономического состояния государства от уровня
экономической безопасности фондового рынка.
В рамках обеспечения экономической безопасности фондового рынка и
финансовой системы в целом общая тенденция на рынке корпоративных ценных бумаг
в долгосрочной перспективе должна быть направлена на его активное развитие и рост
общей рыночной стоимости акций. Это сопряжено с общими перспективами
экономического развития страны и постепенным решением организационных проблем,
обеспечивающих развитие инфраструктуры фондового рынка.
Основными угрозами безопасности национального фондового рынка являются:
 политические

(не

соответствие

экономическим реалиям);
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политических

заявлений

социально-

 экономические (дисбаланс инвестиционного спроса и фондового предложения,

разрыв динамики рыночной капитализации акций от их фундаментальной стоимости);
 социальные (отсутствие мотивации инвестиционной деятельности малых и

средних

предприятий,

финансовая

неграмотность

потенциальных

отечественных инвесторов);
 информационные (отсутствие прозрачности и статистических данных);
 организационно-технические

(отсутствие

необходимого

объема

и

плотности инфраструктуры);
 проблемы вторичного рынка ценных бумаг.

Устранение этих проблем требует гармонизации развития рынка национальных и
региональных эмитентов; комплексного подхода к развитию внутреннего массового
фондового рынка; активизации развития рынка ценных бумаг в периферийных
регионах;

сбалансированности

внешнего

проявления

всеобщего

интереса

к

национальному рынку ценных бумаг в форме ежедневного мониторинга фондовых
индексов акций национальных эмитентов, обращающихся на биржах.
Таким

образом,

основные

мероприятия

по

противодействию

угрозам

экономической безопасности фондового рынка являются:
 развитие системы государственных гарантий для всех уровней ценных

бумаг (акций и облигаций), эмитируемых с целью привлечения средств для
финансирования

инвестиционных

проектов,

входящих

в

систему

государственных приоритетов;
 повышение устойчивости фондового рынка посредством существенного

увеличения количества наименований и объемов обращения акций и
облигаций на основе вовлечения предприятий, ценные бумаги которых
пока не обращаются
 систематизация

законодательной

базы,

определяющей

правила

функционирования и развития фондового рынка;
 улучшение качественных характеристик рынка корпоративных ценных

бумаг и уровня развития фондовых бирж.
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АНАЛІЗ ФОНДОВОГО РИНКУ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕТАП УПРАВЛІННЯ
ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Мусієнко В.О., Іванова В.Б.
Харківський національний університет радіоелектроніки
In the article the algorithm of the process of management of the securities portfolio is
offered. Also the classification of fundamental methods and directions of the analysis of the
market shares was researched in the article (fundamental and technical analysis, investments
portfolio, chaos Theory). The specificity of these methods in the process of management of
the securities portfolio was considered.
Метою формування портфеля цінних паперів є надання сукупності цінних паперів
таких інвестиційних характеристик, які недосяжні з позиції окремо взятого цінного
паперу і можливі тільки при їх комбінації. Для відображення процесу управління
портфелем цінних паперів авторами запропонований наступний алгоритм (рисунок 1)
[1].
Один з найважливіших етапів управління портфелем цінних паперів – це аналіз
ринку. В даний час існує чотири основні напрямки аналізу фондового ринка [2]:
 технічний аналіз (technical analysis) – грунтується на гіпотезі про те, що на

фондовій біржі діють певні закономірності: вважається, що якщо деякі дії інвестора,
вжиті в минулому, призвели з деякою ймовірністю до відомих успішних результатів,
то, швидше за все, з цією ж ймовірністю аналогічний успіх буде спостерігатися і в
майбутньому;
 фундаментальний аналіз (fundamental analysis) – використовується фінансовими

аналітиками, орієнтованими головним чином на проблеми стратегічних вкладень
коштів у цінні папери, базуючись на інформації, яка має бути отримана на основі
прогнозу фінансового ринку;
 теорія формування інвестиційного портфеля (portfolio selection of investments) –

вважається, що всі інвестори, що діють на ринку цінних паперів, враховують при
прийнятті рішення всю інформацію, яка впливає на котирування цінних паперів;
 теорія хаосу (нелінійна динаміка) – розглядає фондовий ринок як складну

систему, що розвивається, з наявністю в ній великої кількості нелінійних зв'язків і так
званих рекурсивних (циклічних) петель.
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Визначення цілей інвестора
Аналіз ринку
Формування оптимального портфеля ЦП на основі
критеріїв доходності та ризику на ітерації Ti (i = 1)
Оперативне управління портфелем ЦП
на ітерації Ti , i  2,...
Тип портфеля?
«Агресивний»
Прогнозована
доходність
портфеля
позитивна?

«Консервативний»
Ні

Так

Чи настав строк погашення
боргових ЦП портфеля?

Так

Ні

Реструктуризація портфеля ЦП

Портфель не переглядається до ітерації i  1 , i = i +1

Рисунок 1 – Алгоритм управління портфелем цінних паперів
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА
Назарова Г.В.
Харківський національний економічний університет
The situational approach for a choice of organizational structure of the enterprise on the
basis of the expert systems method is developed. Factors of influence on organizational
structure are considered: the management style, the strategy, the size of the enterprise, the
technology, the external environments conditions, the organizational configuration, the level
of centralization, the formalization, the complexity, and the information requirements.
Методи проектування організаційних структур мають на меті приведення
структури підприємства, його взаємодій з ринком і внутрішніми системами в стан, що
сприяє максимально ефективному досягненню цілей підприємства згідно прийнятих
стратегій. Необхідність у структурних змінах на підприємстві виникає при істотних
змінах ринкової ситуації, встановленні нових цілей, корегуванні стратегії підприємства,
а також при досягненні підприємством визначених етапів розвитку, коли існуюча
структура

стримує

подальший

ріст.

Залежності

між

технологією,

зовнішнім

середовищем, стилем керівництва й організаційною структурою описані в роботах
О. Кузьміна, О. Мельника, А Афоніна, В. Нестерчука, М. Мартиненко, Р. Дафта,
Г.Мітцберга. Однак проведені дослідження носили в основному описовий характер і
вивчали залежність організаційної структури тільки від одного або двох параметрів
середовища, припускаючи при цьому незмінність інших факторів внутрішнього і
зовнішнього середовища. Таким чином, питання вибору організаційної структури в
умовах спільної дії багатьох факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що
характерно для реальних умов господарювання українських підприємств, залишаються
слабко дослідженими.
Для приведення структури підприємства у відповідність внутрішнім і зовнішнім
цілям пропонується ситуаційний підхід вибору організаційної структури управління
підприємством

з

урахуванням

факторів

впливу

зовнішнього

і

внутрішнього

середовища, таких як стиль управління, стратегія, розмір, технологія, стан зовнішнього
середовища, організаційна конфігурація, рівень централізації, формалізації, складності,
інформаційні потреби. На основі методу експертних систем була сформована система
підтримки прийняття рішень аналізу і вибору організаційної конфігурації підприємства
з урахуванням впливу одночасної дії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
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й одержання несуперечливих рекомендацій з організаційного проектування. Дана
експертна система містить базу знань у формі правил типу «якщо - те», отриманих на
основі аналізу теоретичних та емпіричних досліджень.
Створення експертної системи складається з декількох етапів. На першому етапі,
необхідно проаналізувати вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства на параметри системи управління підприємством. Даний аналіз,
наведений у вигляді таблиці правил дозволяє сформувати базу знань експертної
системи. На другому етапі експерти, консультанти з управління, надають кожному
правилу визначену вагу, що відбиває думку експерта про силу впливу

кожного

конкретного фактора внутрішнього і зовнішнього середовища на параметри системи
управління. Для отримання даних оцінок було проведено анкетне опитування керівного
складу більш 15 промислових підприємств Харківського регіону. На третьому етапі
експертна

система використовується консультантами

з управління для створення

проекту системи управління конкретного підприємства. Вхідними даними для
експертної системи є конкретні значення факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища підприємства. На основі цих даних експертна система пропонує декілька
найбільш оптимальних у конкретних умовах господарювання даного підприємства
проектів структури управління. Для збору даних щодо значення факторів внутрішнього
і зовнішнього середовища підприємства використовується анкетне опитування
керівного складу певного підприємства.
Розроблена база даних експертної системи вміщує 150 правил для ситуаційного
вибору оптимальної для даного підприємства організаційної структури з двох типів
ієрархічних структур (лінійна та функціональна), двох типів органічних структур
(дивізіональна та матрична) або підприємницьку структуру. Таки типи структур є
найбільш розповсюджені на промислових підприємствах України у сучасних умовах
господарювання. Для більш детального добору параметрів організаційної структури
база

знань

містить

правила,

що

визначають

необхідний

рівень

складності,

формалізації, централізації структури управління а також інформаційні потреби
підприємства.

Вибір

адекватної

організаційної

структури

є

основою

для

управлінських, інформаційних, комунікативних процесів, що відбуваються на
підприємстві і забезпечують швидку реакцію на зміни у ринковому середовищі.
Проведене дослідження дозволило узагальнити закордонний і вітчизняний досвід в
оцінці впливу

факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на вибір і

функціонування організаційних структур управління на основі ситуаційного підходу.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Невлюдов И.Ш., Евсеев В.В., Бортникова В.О.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Today, the problem of complexity calculating of the software, when the value of
corporate information systems production planning at an early stage of design specification
calculating is actual. There is proposed a new life-cycle model – Jump-model that allows to
decrease the risk factors and the cost of labor an early design stage, because of time decrease
at design specification compiling stage thus reducing a "dead" projects development and
reduce intersection point deadline probability.
В ходе проведенного анализа моделей жизненного цикла (ЖЦ) разработки
программного обеспечения на базе международного стандарта ISO/IEC 12207:2008
«System and software engineering — Software life cycle processes» выявлено, что данные
модели

не

способны

учесть

спецификации

при

разработке

корпоративной

информационной системы технологической подготовки производства (КИС ТПП) [1].
Для разработки нового подхода к проектированию технического задания (ТЗ) на ранней
стадии его составления

и возможности расчета трудоемкости и стоимости с

уменьшением степени риска необходимо разработать модель ЖЦ проектирования
программного продукта (ПП) для сложных КИС ТПП. Модель ЖЦ Jump, представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель ЖЦ ПП Jump
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На этапе составления ТЗ участвуют разработчик и заказчик, проводится анализ
исходных

данных

и

существующих

ПП,

после

этого

выбирается

язык

программирования, уточняется основные и дополнительные функции, которые
необходимы для правильности функционирования ПП. На базе предъявленных
требований разрабатывается интерфейс пользователя, минимизируется возможное
отклонение и оптимизируется расположение основных элементов управления ПП,
строится информационный граф последовательности функционирования ПП. На базе
интерфейса

пользователя

выбирается

СУБД,

разрабатывается

структура

БД,

обговариваются основные информационные массивы хранения информации и
взаимосвязь между ними.
После завершения данного этапа получают прототип интерфейса пользователя с
сгенерированным кодом ПП на объектно-ориентированном языке и с логической и
физической

моделью

БД.

На

базе

полученной

информации

рассчитывается

трудоемкость, стоимость и степень риска разработки ПП.
На этапе работы над проектом программируется и дорабатывается проект,
дописываются недостающие модули. После этапа программирования получают версии
ПП, которые проходят тестирование у разработчиков, модульное тестирование,
интеграционное тестирование и системное тестирование. Если на каком-либо этапе
тестирования возникают ошибки, то возвращаются на этап программирования,
устраняя и оптимизируя программный код. После всех доработок проект тестируется у
заказчика. Если после данного этапа возникла необходимость внедрения нового
модуля, внесение изменений в интерфейсе или возникли проблемы с объемами и
потоками необходимой информации, имеется возможность вернуться на этап
составления ТЗ в блоке разработки интерфейса пользователя или структуры БД.
По завершению этапа работы над проектом получается рабочая версия ПП,
которая прошла все необходимые доработки и тестирования, а сам проект сдается
заказчику и в дальнейшем сопровождается.
Литература.
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программного обеспечения при разработке корпоративных информационных систем
технологической подготовки производства»/ И.Ш. Невлюдов, В.В. Евсеев, В.О. Бортникова /
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний
випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» – 2011. – №2. – 94с.

140

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ BPMN ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ
РОЗВІДКИ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Ніколенко Д.М. Кирій В.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
Business process - a set of interrelated activities or tasks designed to create a particular
product or service to consumers. For clarity visualized business processes using flowcharts
business processes. Internet intelligence - is the process of data acquisition and processing of
information system resources information system, used devices and software vulnerabilities
and remedies, as well as on the border of penetration into the information system of interest to
the customer.
Сучасні методи ведення бізнесу в умовах постійної конкуренції, вже складно
уявити без застосування конкурентної розвідки. Оскільки більша частина існуючих
фірм містить необхідну конкуренту інформацію, як і у відкритому, так і в закритому
доступі. У зв'язку з цим Інтернет створює необхідний простір і представляє широку
можливості для проведення розвідувальних операцій.
Інтернет розвідка - це процес отримання та обробки даних про інформаційну
систему, ресурсів інформаційної системи, використовуваних пристроїв і програмного
забезпечення та вразливості, засобів захисту, а також проникнення в інформаційну
систему, цікаву для замовника.
Розуміючи необхідність застосування методів конкурентної розвідки в інтернет
середовищі, виникає питання про створення інструкції, що передбачає можливі варіанти розвитку подій. Класичні інструкції, що описують робочий процес мають ряд недоліків. По перше, текстову об'ємність - у наслідок чого виникають проблеми з поганим
сприйняттям і важким засвоєнням викладеного матеріалу. По друге, проблеми можуть
виникати на будь-яких стадіях робочого процесу та вимагати швидкого пошуку відповіді. За цим в сучасному бізнесі, все частіше та частіше використовуються блок-схеми
бізнес процесів, різних стандартів. Для візуалізації процесу проведення інтернет розвідки, пропонується створення та аналіз багаторівневої моделі бізнес процесу, легальними
та нелегальними методами, для виявлення можливих виникнень помилок його реалізації.
Для відображення моделі бізнес процесу інтернет розвідки, нами був обраний
стандарт BPMN (англ. Business Process Model and Notation), який дозволяє моделювати
потоки даних і потоки повідомлень серед процесів і підпроцесів, а також асоціювати
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дані з діями. Моделювання бізнес-процесів використовується для донесення широкого
спектру інформації до різних категорій користувачів. Діаграми бізнес-процесів
дозволяють описувати наскрізні бізнес-процеси, а також читачам швидше розуміти
процес і легко орієнтуватися в його логіці. Рівні бізнес процесу дозволяють
візуалізовано та просто в потрібний момент часу розглянути той чи інший процес, як у
вигляді загальної системи, так і у вигляді її підмножин. Що полегшує момент її
дослідження при проведенні аналізу або синтезу, розглянутого об'єкта.
Бізнес-процес «Проведення інтернет розвідки» пропонується розглянути на 4-х
рівнях. На першому рівні відображається загальний вигляд створеної моделі, від ображені початкові та кінцеві події. Розглядаючи на першому рівні згорнутий підпроцесс
«Проведення Інтернет розвідки в конкурентному середовищі» ми бачимо відображення
основної концепції побудованої моделі. Для подальшого аналізу побудованої моделі
необхідно поглибиться на наступний рівень, що дозволяє зрозуміти та дослідити основний вектор подій, які формуються у відповідних 3-х підпроцесах. Третій рівень дозволить відобразити можливе виникнення помилок на певному етапі процесу, який досліджується, що дає змогу визначити їх природу та можливі шляхи їх запобігання в умовах реальної конкурентної розвідки. Для дослідження природи виникнення конкретної
помилки, розглядається ділянка четвертого рівня бізнес процесу, що зацікавила.
Використання інструментів стандарту BPMN при формуванні та дослідженні
бізнес-процесу проведення інтернет розвідки, дозволить візуально та послідовно
відобразити всі можливі варіанти формування

процесів. З'являється можливість

визначити, на якому етапі роботи може виникнути помилка або завершальна подія, що
допоможе виконавцю завчасно розробити альтернативний варіант розвитку подій.
Бізнес-процес являє собою візуалізовану інструкцію з роботи виконавця, його зв'язками
із замовником та іншими особами. Використання блок схем бізнес процесів помітно
полегшить роботу виконавця та

допоможе знайти найбільш оптимальний шлях

вирішення поставленого завдання.
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Новожилова М.В., Бондаренко Е.С.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
Constructed graph model, which simulates the process of redevelopment of buildings
На современном этапе генезиса теории и практики управления строительными
проектами все большее значение приобретает такая форма управления как
девелоперский проект, представляющий собой процесс создания объекта недвижимости, реконструкции существующего здания или сооружения – продукта проекта, а
также развития земельного участка с целью увеличения рыночной стоимости
недвижимости, в том числе городской территории.
Социально-экономические аспекты проблемы девелопмента и развития рынка
недвижимости, а также принципы и методы управления недвижимостью в целях
повышения экономического потенциала города, рассматриваются в трудах [1, 3-5] и др.
Проект редевелопмента как отдельный важный тип девелоперского проекта – это
процесс вторичного развития (перепрофилирования или изменения функционального
назначения продукта проекта без изменения его конструктивных характеристик) как
отдельных объектов недвижимости (зданий, сооружений), так и окружающей
территории.
В работе проведен анализ множества A={A1, A2,…,An} [6] типов возможных
функциональных назначений продукта проекта. Рассматриваемое множество конечно,
имеет иерархическую структуру (каждый из типов Ai, i=1, 2, … n, функциональных
назначений в общем случае является множеством) , и является основой задания свойств
будущего продукта проекта, которые, в свою очередь, определяют векторную функцию
эффективности

девелоперского

оптимального

функционального

эффективного

варианта

проекта.

Таким

назначения

использования

образом,

продукта

задача

проекта,

территории

определения

иначе

города,

говоря,
является

многокритериальной. В работе [2] рассмотрен подход к формированию системы
частных критериев эффективности и проведена их нормализация.
Рассмотрено концептуальное понятие эффективности проекта редевелопмента,
для чего на множестве А функциональных назначений введена метрика (A i , A j ) . В
простейшем случае (A i , A j ) =1, если такой переход возможен, и 0 – если
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ограничения, накладываемые внутренней и внешней средой продукта проекта не
позволяют осуществить такой переход в текущем периоде времени. Процесс
построения метрики осуществлен на основе анализа свойств объектов недвижимости
различных функциональных назначений. Таким образом, обобщенно под проектом
редевелопмента понимается процесс перехода от одного функционального назначения
к другому на заданном множестве А.
Построена графовая модель, моделирующая рассматриваемый процесс перехода.
Графовая модель представляет собой ориентированный граф, вершинами которого
являются

возможные

типы

функциональных

назначений,

а

ребра

означают

возможность изменения функционального назначения продукта проекта. Граф имеет
пространственную структуру (на нижних уровнях иерархии без циклов), которая
определена на основе анализа множества свойств объектов недвижимости.
Предложенная графовая модель является основой построения оптимизационной
задачи определения эффективного варианта проекта редевелопмента. При этом
параметрическая

идентификация

модели

проводится

с

учетом

параметров

рассматриваемого объекта недвижимости и свойств городской территории. Данная
графовая модель является базой для создания множества продукционных правил как
базы знаний информационной системы поддержки принятия решений в области
реализации проектов редевелопмента.
Литература
1. Туфлина О.Э. Редевелопмент как способ развития городских территорий // Вестник
университета (ГУУ), № 26 – М.: Издательский центр ГУУ, 2009. – С. 14-15.
2. Новожилова М.В., Долгова Н.Г. Критерии определения привлекательности районов
города для реализации девелоперских проектов // Науковий вісник будівництва. Вип. 38.
Харків: ХОТВ АБУ, 2006.
3. Асаул А.Н. Управление объектами коммерческой недвижимости / А.Н. Асаул,
П.Б. Люлин. – СПб.: СПб ГАСУ, 2008. – 144 с.
4. Девелопмент недвижимости: [Мазур И.И. и др.]; под общ. Ред. И.И. Мазура и
В.Д. Шапиро. – М.: ЕЛИМА: Изд-во «Омега-Л», 2010. – 928 с.
5. Новожилова М.В., Бондаренко Е.С. Концепция редевелопмента как инструмента
повышения экономической эффективности города // Восточно-Европейский журнал
передовых технологий № 1/3(43) 2010.
6. Новожилова М.В. Построение адаптивной модели объекта недвижимости/
М.В. Новожилова, Н.Г. Долгова //Управление проектами и программами. – 2008. – № 24. С.34-40.

144

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТУ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
Новожилова М.В.1, Чуб І.А.2, Журавка А.В.1
1

Харківський національний університет будівництва та архітектури
2

Національний університет цивільного захисту України

Кожний об’єкт будівництва поряд з виконанням своєї місії – якісного
перетворення території, що включає забезпечення розвитку продуктивних сил і росту
добробуту населення, об'єктивно підсилює негативний антропогенний вплив на
природне середовище, зокрема підвищує ймовірність виникнення пожежі, яка
характеризується значними негативними наслідками.
Система забезпечення пожежної безпеки (СЗПБ) – це складна організаційнотехнічна система, ефективність функціонування якої безпосередньо впливає на
ефективність об’єкту будівництва в цілому. На цей час проект створення СЗПБ
здійснюється в умовах жорстких обмежень на витрати необхідних ресурсів, а саме
фінансів, сировини, енергії, обладнання, трудових ресурсів, тощо та тривалість
виконання проектних та монтажних робіт. Тому важливим процесом в управлінні
проектом створення СЗПБ є оптимальний розподіл його ресурсів з урахуванням
невизначеності факторів впливу зовнішнього середовища проекту.
Проблема розробки інструментальних засобів математичного моделювання та
створення оптимізаційних методів розв’язання задачі оптимального розподілу ресурсів
проекту представляє значний інтерес для професіоналів в галузях математичного
моделювання,

управління

проектами

та

створення

відповідного

програмного

забезпечення. Аналіз сучасної наукової літератури демонструє розмаїття ідей та
підходів до вирішення цієї проблеми з урахуванням особливостей практичних задач,
що розглядаються. Одним з ефективних напрямів наукових досліджень є математичне
моделювання та розв’язання оптимізаційних задач розподілу ресурсів проектів на
основі розвитку теорії оптимізаційного геометричного проектування [1], а саме
подання задачі розподілу ресурсів проекту у часі його виконання як задачі розміщення
геометричних об’єктів зі змінними метричними характеристиками [2,3].
У припущенні необхідності двох видів ресурсів (наприклад, фінансового та
часового) для виконання кожної роботи Rn проекту R  R n n 1, 2,...N створення СЗПБ в
рамках підходу, що розглядається, робота Rn подається відповідною геометричною
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моделлю – прямокутним геометричним об’єктом, що має постійну площу та змінні
метричні характеристики. Процес упорядкування робіт у часі моделюється як
розміщення відповідних геометричних об’єктів у області розміщення R0, яку виділяють
у просторі ресурсів обмеження на загальний обсяг ресурсів.
Отже, задача оптимального розподілу ресурсів припускає постановку у вигляді
задачі розміщення N геометричних об’єктів Rn без взаємних перетинів в области R0:
u *  arg min  (u ) ,
uD Е3( N 1)

де (u) – векторна функція витрат, D – область припустимих розв'язків, яка
визначається геометричними обмеженнями на розміщення обєктів в R0 (D1), взаємне
розміщення обєктів (D2) і множиною технологічних обмежень (D3), D = D1  D2  D3.
Розглянуто два основні випадки формування області R0.
Методика розв’язання задачі визначення оптимальних затратних характеристик
проекту є двоетапною та містить: на першому етапі: задачі визначення критичного
шляху Tkr проекту та розподіл робіт на критичні операції R k , k  K , некритичні –
R k , k  K , K  J K , J  K  K , де J  N , визначення резервів часу некритичних робіт.

На цьому етапі метричні характеристики робіт є незмінними.
На Етапі 2 вирішується задача вирівнювання та оптимізації використання
загального обсягу ресурсів проекту за допомогою відповідної варіації метричних
характеристик робіт.
Підхід, що розглядається, реалізовано при розв’язанні задачі оптимізації
параметрів СЗПБ логістичного комплексу (м. Вишневе, Київська область).
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ
Носкова В.В.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
The high level of competition in tourism industry and dramatic change in economic
circumstances stipulated the necessity of development of economic-mathematical models of
information technology, which will take into account the features of tourist market, market
elements in tourist activity of Ukraine. The novelty of this research is in the proposed
solutions to the urgent issues of mathematical modeling in the tourist industry, which can
significantly improve the quality of decision-making in this area.
Туризм є однією з найбільш високоприбуткових і найдинамічних галузей світової
економіки. Сучасний розвиток туризму впливає на такі ключові сектори економіки, як
транспорт і зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів
народного споживання та ін.
Україна має значні можливості для динамічного розвитку туристської та
рекреаційної галузі, розширення міжнародного співробітництва в цій сфері. Одним із
засобів досягнення відкритості України і розширення міжнародного співробітництва є
необхідність створення новітніх інформаційних систем.
Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму в Україні є важливим чинником
утворення додаткових робочих місць та підвищення авторитету держави на світовому
рівні. Таким чином туристська діяльність набуває дедалі більшого значення для
розвитку економіки та соціальної сфери, що дозволяє прогнозувати подальше
зростання кількості первинних туристських підприємств і відповідного розвитку так
званих вторинних туристських підприємств: торгівельно-розважальних, спортивних,
оздоровчо-рекреаційних комплексів та інших.
В Україні існує цілий ряд проблем, які не сприяють розвитку туристської галузі і
вимагають

розробки

нових

підходів

до

формування

ефективних

механізмів

регулювання саме у сфері вітчизняного туризму. Високий рівень конкуренції в галузі
туризму й швидка зміна економічної ситуації зумовили необхідність розробки
економіко-математичних моделей, що будуть враховувати особливості туристичного
ринку, ринкові елементи в туристичній діяльності України.
Туристична галузь насичена інформацією і для забезпечення якісного рівня
управління необхідно використовувати сучасні інформаційні технології, які відіграють
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ключову роль в просуванні вітчизняного туристичного продукту на міжнародну арену.
Сьогоднішній день вимагає від турагентів по-новому ставитися до потенційного і
реального клієнта. Турагенти в умовах ринкової економіки шукають нові можливості
надання додаткових послуг. Взаємовідносини з клієнтом стають ключовим чинником
успіху компанії.
У цьому зв'язку виникає необхідність у використанні та адаптації існуючих, а
також

розробці

нових

методів

математичного

моделювання

для

створення

спеціалізованих експертних систем. Такі системи нададуть об’єктам туристичного
бізнесу інструментарій для науково-обґрунтованого прийняття управлінських рішень.
Аналіз математичних методів та інформаційних технологій, які використовуються
у світовій практиці для дослідження, оптимізації та управління туризмом засвідчує, що
у цій галузі дійсно існує низка задач, розв’язання яких потребує сучасного
формулювання та застосування нових методів.
Вирішення проблем розробки та впровадження ефективних інформаційних систем
потребує удосконалення алгоритму процедур їх створення, який передбачає:
відповідність цілям і завданням туристичного підприємства та процесам, що
відбуваються в ньому; простоту супроводження; можливість модифікації та зміни
системи відповідно до змін у бізнес-процесах підприємства.
Сьогодні неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без
впровадження й застосування новітніх інформаційних технологій.
Сучасна автоматизація туристичного підприємства дає можливість обійти
конкурента та забезпечити успіх в умовах ринкових відносин.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
Онищенко Я.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The profound economic transformations taking place in the making of the Ukrainian
state and institutional foundations of a market economy led to a need for a radical internal
restructuring of all types and forms of organization, as well as the formation of new social and
economic relations and management systems. And those are the social and economic systems,
enterprises, organizations and firms formed in accordance with the laws of Ukraine.
Глубокие экономические преобразования, происходящие в процессе становления
украинской

государственности

и

организационно-правовых

основ

рыночной

экономики, привели к необходимости коренной внутренней перестройки всех типов и
форм организаций, а также формирования новых социально-экономических отношений
и систем управления. Таковыми и являются социально- экономические системы –
предприятия, организации и фирмы, образованные в соответствии с законодательством
Украины. В условиях нестабильности, а также активного развития

процессов

модернизации, возникает необходимость создания системы управления с учетом
особенностей сложившейся экономической ситуации. Модернизация представляет
собой процесс усовершенствования объекта и приведение его в состояние,
соответствующее современному мировому уровню развития экономики. Применимо к
экономическим процессам, модернизация представляет собой совокупность действий,
направленных на поднятие экономической сферы страны до уровня развитых стран.
Согласно теории модернизации, развитой может считаться страна со стабильным
уровнем экономического развития, высокой степенью индустриализации и достаточно
высоким уровнем качества жизни населения [1]. Для успешного функционирования
государства в условиях модернизации необходимым является обеспечение стабильного
экономического роста и глобального рыночного развития.
Экономический рост – поступательное движение экономики, ее развитие,
характеризующееся количественным показателем увеличения объёма производства
товаров и услуг в национальной экономике за определённый период времени [2, с. 413].
Экономический рост обычно измеряется с помощью таких показателей, как валовой
национальный продукт (ВНП), динамика валового внутреннего продукта (ВВП). При
этом в расчет принимаются изменения только реального ВНП (или ВВП). Кроме того,
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для этих же целей используется чистый национальный продукт (ЧНП) или
национальный доход (НД).
Экономическое

развитие

–

более

сложное

и

обширное

понятие,

характеризующее расширенное воспроизводство и постепенное качественное и
структурное

изменение

производительных

сил,

науки,

культуры

и

общего

благосостояния общества. Создание условий для продуктивного функционирования
социально-экономических систем (СЭС) в процессе глобальной модернизации является
залогом успешного переход на новый уровень экономического развития государства. В
сложившейся ситуации необходим кардинально новый подход к процессу управления
СЭС. На данный момент существует множество методов управления СЭС, в основе
которых лежит перестройка, реформирование, реорганизация или проектирование
новой организационной системы и ее структуры управления. Известны такие методы,
как метод использования информационный систем, стратегический менеджмент, метод
планирования, метод технологии принятия решений, метод структуризации, метод
организационного моделирования, метод аналогии, экспертный метод. Эффективное
управление функционированием и развитием СЭС можно осуществлять с помощью
применения

на

планирования

практике
и

современных

стратегического

методов

управления

управления,

стратегического

организацией.

Использование

моделирования процессов управления, т. е. создания образа объекта, заменяющего его,
для получения информации об этом объекте путем проведения экспериментов с его
моделью [3, с. 7], приводит к тому, что при наличии необходимых данных, можно
существенно снизить временные и финансовые затраты, а также максимально
упростить сложный переходный процесс.
Литература
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ГЕТЕРОГЕННОЙ СЕТИ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ
Паржин Ю.В., Кузьменко В.Е.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
In this report we propose a new method for estimating parameters of the nonlinear noise
signal (soliton) Observation period of time much shorter than the characteristic time scale of
the soliton. Conducted analytical studies determining the error of the estimation method. The
proposed algorithm can be easily automated and thus applied to the determination and the
restoration of both signals, and other stochastic processes.
Известно, что основные потери и задержки передачи

информации в

компьютерных сетях чаще всего вызваны достаточно низкочастотными, но очень
интенсивными всплесками, которые можно представить, как уединенную волну,
распространяющуюся на фоне высокочастотного стохастического процесса
В

докладе

проведено

моделирование

телекоммуникационного

трафика

гетерогенной сети с помощью нелинейных динамических систем. В ходе этого
моделирования

проведено

разделение

высокочастотной

и

низкочастотных

составляющих фрактального трафика сети и предложен метод оценки параметров
нелинейного зашумленного сигнала (солитона).
Целью данного доклада является разработка метода оценки параметров
нелинейного зашумленного сигнала (солитона)

по наблюдениям за промежутки

времени много меньшие, чем характерный временной масштаб солитона, и
аналитического определения погрешности этого метода оценки
Проведенные исследования среднеквадратичных погрешностей определения
параметров сигнала использующих предложенный метод установили, что он обладает
более высокой (на порядок) точностью.
Предлагаемый алгоритм может быть легко автоматизирован и тем самым
применен к определению и восстановлению как сигналов, так и других стохастических
процессов. Например, данный метод позволяет оценить параметры нелинейной
(кноидальной) волны, наблюдаемой на фоне аддитивного шума, которая может
соответствовать изменению интенсивности трафика гетерогенной сети.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДАЛЬНЬОГО
ВИЯВЛЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ІОНОСФЕРИ
ЗЕМЛІ ТА БЛИЖНЬОГО КОСМОСУ
Пєвцов Г.В.1, Яцуценко А.Я.1,Карлов Д.В. 1, Пічугін М.Ф.1,Трофименко Ю.В. 1,
Кухарський І.А. 1, Борцова М.В. 2
1

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
2

Національний аерокосмічний університет «ХАІ»

There are suggested some programs developed for researching inhomogeneities of
electron concentration in the ionosphere, meteor propagation for receiving statistical material
on the daily and seasonal distributions of inhomogeneities of electron concentration in the
ionosphere and targets of various classes, characteristics of their radar portraits, distribution of
the meteor trail velocity vectors, determination of daily and seasonal distributions of wind
directions in meteor zone of the ionosphere.
Розглядається вибір із альтернатив побудови багато позиційних радіолокаційних
станцій (БП РЛС) в зоні дії існуючих РЛС дальнього виявлення (ДВ) в режимі огляду
простору без їх конструктивної зміни з метою використання енергетики для отримання
інформації про аеродинамічні цілі, неоднорідності електронної концентрації іоносфери,
для підвищення ефективності контролю космічних об’єктів та для автоматичного
створення баз даних при вивченні атмосфери Землі і ближнього космосу в інтересах
міжнародних науково-дослідних програм.
В РЛС ДВ в залежності від умов розповсюдження радіохвиль при автоматичному
розпізнаванні класів цілей здійснюється приймання перешкодових радіосигналів і
переплутування реальних і хибних цілей, що зав’язані за сукупністю рухомих
дрібномасштабних неоднорідностей електронної концентрації іоносфери.
Пропонується

використання

ряду

розроблених

програм

досліджень

неоднорідностей електронної концентрації іоносфери, метеорного розповсюдження
радіохвиль для отримання статистичного матеріалу з добового і сезонного розподілів
неоднорідностей електронної концентрації іоносфери та цілей різних класів,
характеристик їх радіолокаційних портретів, розподіл векторів швидкостей метеорних
слідів, визначення добових і сезонних розподілів напрямків вітрів в метеорній зоні
іоносфери, розподіл координат і векторів швидкостей об’єктів, що не відносяться ні до
одного із визначених класів об’єктів. Оцінюються можливості БП РЛС при
використанні енергетичної теорії радіолокаційного виявлення-оцінювання параметрів
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радіосигналів.
Розглядаються новітні технології і умови впровадження їх в існуючі системи.
1. Технологія отримання інформації про повітряну обстановку для Повітряних Сил при
використанні немодульованих зондуючих сигналів РЛС ДВ в режимі огляду простору
2.

Технологія

створення

автоматичних

інтегрованих

систем

виявлення-

функціонального ураження радіоелектронних засобів маловисотних цілей в зоні дії РЛС ДВ
3. Технологія розширення тактико-технічних можливостей існуючих РЛС дальнього
виявлення для вирішення завдань контролю космічного простору – розпізнавання класів
об’єктів в зоні дії РЛС ДВ в режимі огляду простору не модульованими сигналами
4. Розробка пропозицій щодо доповнення комплексного бойового алгоритму (КБА)
РЛС ДВ алгоритмами розпізнавання інопланетних літальних апаратів в зоні дії РЛС ДВ,
досліджень атмосфери Землі за світовими програмами
5. Розробка теоретичних основ алгоритму первинної просторово-часової обробки
радіосигналів активно-пасивною і пасивною багатопозиційною радіолокаційною системою в
зоні дії існуючих РЛС ДВ
6. Розробка методики оцінки ефективності бойового функціонування БП РЛС в
різних режимах роботи при просторово-часовій первинній і вторинній обробках
радіосигналів відбитих від цілей в умовах природних і навмисних перешкод з
використанням апроксимації процесу функціонування розгалуженими неоднорідними
марківськими ланцюгами
7. Розробка багатопозиційної пасивної системи контролю засобів авіаційного
радіозв’язку за радіообрієм при використанні МРРХ.
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There considered a variant for the development of an automatic multiposition geoinformation system for detecting aeronautical communication signals scattered by meteor
trails, measuring two-coordinate bearings to the mirror reflection centers over meteor trails,
defining their special orientation using energy detection and parameters estimation theories.
After the analyses of the collected statistical material all that is expected to allow the
development of an algorithm for making decision about an armed attack for increase of the
time for informing Air Force of Ukraine about the armed attack.
Дана робота є узагальненням наукових досліджень застосування метеорного
розповсюдження радіохвиль (МРРХ) УКХ та КХ діапазонів для пеленгації повітряних і
наземних заобрійних джерел радіовипромінювання, визначення координат та їх похідних.
Існуючі засоби радіотехнічної розвідки УКХ та КХ діапазонів здатні виявити
засоби повітряного нападу в межах прямої видимості над радіо обрієм. Максимальна
дальність виявлення повітряних маловисотних цілей складає в найкращому випадку 50
км, а наземних - ще менше. Така дальність не задовольняє за часовими показниками
гарантовано ефективного застосування вогневих засобів ураження. Економічно
доцільною є необхідність використання МРРХ для виявлення заобрійних джерел
радіовипромінювання УКХ та КХ діапазонів в наслідок того, що в теперішній час
відсутні наземні засоби ведення заобрійної розвідки. Останні досягнення в галузі
мікроелектроніки дозволяють створити автоматичну багатопозиційну систему (БПС)
контролю заобрійних джерел радіовипромінювання.
Фізичною основою створення системи контролю активності засобів авіаційного
радіозв’язку є когерентне переопромінення метеорними недоущільненими слідами
радіохвиль УКХ та КХ діапазонів, які випромінюються наземними (надводними) та
повітряними засобами радіозв’язку. Для кожного рознесеного у просторі приймача в
зоні перевипромінювання існує свій дзеркальний центр (в рамках геометро-оптичного
наближення - центр першої зони Френеля). Необхідні умови пеленгування абонентів
авіаційного радіозв’язку: пеленгування випромінюючого абонента можливе при
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розташуванні пеленгаційного комплексу в зоні пеленгації по одному метеорному сліду;
діаграми спрямованості пеленгаційного комплексу і випромінюючого абонента повинні
перетинатися у зоні метеорного розповсюдження радіохвиль.
Використання МРРХ дозволить постійно виявляти повітряні засоби нападу, контролювати засоби радіозв’язку УКХ та КХ діапазонів противника в оперативно-тактичній та оперативній ланках бойового управління, виявляти мережу радіозв’язку, визначати активність її засобів, що дозволить приймати рішення про зміну угруповання противника на конкретних оперативних напрямках. Приводиться варіант побудови цифрового автоматичного комплексу виявлення радіосигналів КХ та УКХ діапазонів при використанні МРРХ на основі розробок нової енергетичної теорії виявлення-оцінювання.
Використання наведеного варіанту побудови автоматичної багатопозиційної
геоінформаційної системи виявлення сигналів авіаційного радіозв’язку відбитих
метеорними слідами, вимірювання двохкоординатних пеленгів на дзеркальні центри
відбиття на метеорних слідах, визначення їх просторової орієнтації дозволить після
аналізу набраного статистичного матеріалу розробити алгоритм прийняття рішення про
ступінь небезпечності повітряно-наземного стану, який дозволить збільшити час
попередження Повітряних Сил Збройних Сил України про повітряний напад. Окрім
цього, інформація про розподіл радіантів метеорних слідів в зоні дії БПС може бути
використана в метеорній радіоастрономії для її подальшого розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Пєвцов Г.В.1, Яцуценко А.Я.1,Карлов Д.В. 1,Трофименко Ю.В. 1, Пічугін М.Ф. 1,
Чуб С.В.1, Борцова М.В. 2
1

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
2

Національний аерокосмічний університет «ХАІ»

В рамках закону збереження енергії та байєсівської статистичної теорії
розглядається новий підхід до процесу виявлення радіосигналів на фоні внутрішніх
шумів приймача - за енергетичним критерієм.
Процес енергетичного виявлення – це пошук інтервалу часу, де сумарна енергія
радіосигналу і шуму по відношенню до усередненої енергії шуму перевищила поріг
виявлення. Це апостеріорне відношення сумарної енергії сигналу і шуму до усередненої енергії шуму функціонально пов’язано зі щільностями ймовірності розподілу сумарної енергії радіосигналу і шуму. Враховуючи цей функціональний зв’язок ми апостеріорне відношення сумарної енергії сигналу і шуму до усередненої енергії шуму
називатимемо енергетичним відношенням правдоподібності. Максимальна чутливість
радіоприймача обмежується рівнем флуктуацій плинного значення енергії шуму на
інтервалі статистичного аналізу рівному апріорному значенню тривалості зондуючого
радіосигналу відносно усередненого значення енергії шуму. Поріг прийняття рішення в
радіолокації визначається критерієм Неймана-Пірсона і полягає в обмеженні ймовірності хибних тривог. Прийняття рішення про виявлення радіосигналу здійснюється після
порівняння значення енергетичного відношення правдоподібності для довільного закону
розподілу випадкових величин з порогом прийняття рішення. Для моделі суми квадратів
амплітуд оцифрованих гаусівських шумових вибірок умовна ймовірність хибних
тривог має вигляд χ2-розподілу.
Практичне застосування запропонованого способу енергетичного виявлення
полягає у розбиванні періоду слідування зондуючих радіосигналів на інтервали
статистичного аналізу рівні тривалості радіосигналу, визначенні дисперсії випадкового
процесу на кожному інтервалі статистичного аналізу, енергетичного відношення
правдоподібності для кожного інтервалу аналізу і порівнянні з заданим порогом
виявлення. Це одноканальний у часі спосіб енергетичного виявлення. Багатоканальне
виявлення передбачає максимальне зрушення у часі вхідної реалізації випадкового
процесу на половину тривалості радіосигналу і наявності додаткових каналів
виявлення, зрушених на час пропорційний відношенню половини тривалості
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радіосигналу до числа каналів і знаходженні максимуму енергетичного відношення
правдоподібності на виході всіх каналів виявлення.
Формулюється принцип оптимальності енергетичного виявлення сигналів від
цілей. Викладаються результати досліджень нової теорії виявлення шляхом аналогоцифрового моделювання багатоканального за часом алгоритму енергетичного
виявлення радіосигналів та оцінювання часових інтервалів їх положення. Приводяться
криві виявлення – умовної ймовірності правильного виявлення від відношення
сигнал/шум при співпаданні інтервалу аналізу з тривалістю радіосигналу і при
співпаданні інтервалу аналізу з половиною тривалості радіосигналу. Розглядається
залежність порогу виявлення від тривалості радіосигналів для моделі χ2-розподілу суми
квадратів оцифрованих вибірок внутрішнього шуму радіоприймача. Дослідження
детермінованої

моделі

визначення

максимуму

сумарної

енергії

співвимірних

виявленого радіосигналу із сукупністю еталонних показали наступну закономірність:
значення помилки оцінки доплерівської частоти залежить від тривалості радіосигналу
(як і в класичному випадку), а при тривалих радіосигналах виникає неоднозначність
оцінки; оцінка початкової фази визначається кроком дискретизації еталонних
радіосигналів. З метою оптимізації обчислювальних затрат слід використовувати
різнокрокове квантування еталонних радіосигналів, поступово наближаючись до
оптимального значення оцінюваного параметру.
Сутність фазового методу оцінювання початкової фази і доплерівської частоти
радіосигналів полягає у формуванні із тривалого радіосигналу вибірок радіосигналів
різної тривалості для досягнення однозначності оцінювання початкової фази і
доплерівської частоти для різних класів об'єктів. Для енергетичного оцінювання
параметрів радіосигналів фазовим методом необхідно з тривалого радіосигналу
сформувати різнотривалі вибірки, оцінити початкову фазу прийнятого радіосигналу в
широкосмуговому радіоканалі, сформувати квадратурні еталонні радіосигнали і
дешифрувати розподіл максимумів енергетичного відношення правдоподібності на
парному виході різносмугових каналів в однозначному діапазоні фазових затримок
виявленого радіосигналу, що відповідають його доплерівській частоті. Розглянуті
основи енергетичного виявлення і оцінювання параметрів радіосигналів дозволяють
виявляти і оцінювати параметри радіосигналів за енергетикою співвимірною (або
меншою) з внутрішніми шумами радіоприймача без впливу і при впливі активних
маскуючих перешкод, що дозволить покращити якісні показники озброєння і зменшити
енергетичні витрати для вирішення тих же завдань.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА В СРЕДЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ
СЕТИ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ
Петров А.В.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
The paper represents the mathematical model of functioning of the specialized
programmatic complex is offered in the environment of heterogeneous computer multiservice
network. For formalization of process of treatment of information aggregate-decouplig
approach is applied. In obedience to the offered chart of formalization the task of choice of
optimum network structure is formulated.
В

настоящее

время

неисследованной

является

задача

распределения

специализированных программных комплексов (СПК) АСУ по узлам гетерогенной
сети. Решение данной задачи особенно актуально в настоящий момент, когда наиболее
характерна разнородность и неравнозначность аппаратно-программных средств, а
требования оперативности, достоверности, непрерывности и полноты информации
имеют первостепенное значение. Нормирование структуры сети неразрывно связано с
обеспечением функционирования СПК, обеспечивающих решение задач управления.
Поэтому задача дальнейшего совершенствования методов и средств обработки
информации в гетерогенных сетях, обеспечивающих повышение оперативности и
достоверности обработки информации, снижение различных затрат и при минимальной
стоимости расходов, сокращение информационной избыточности является особенно
актуальной.
В

докладе

предложена

математическая

модель

функционирования

специализированного программного комплекса в среде гетерогенной мультисервисной
сети. Для формализации процесса обработки информации в рассматриваемой
подсистеме применен агрегативно-декомпозиционный подход. Он учитывает связи,
отражающие порядок следования, объемы и потоки обрабатываемой информации.
Согласно предложенной схеме формализации сформулирована задача выбора
оптимальной структуры ГМС. Это позволило рассмотреть вопрос моделирования
функционирования специализированного программного комплекса и построить
математическую модель СПК в среде ГМС.
Таким образом, последовательно, в докладе:
– представлен агрегативно-декомпозиционный подход к формализации процесса
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обработки информации, который позволил выделить структурные компоненты
процесса альтернативной формализации в среде ГМС и построить укрупненный граф
альтернативной формализации, учитывающий основные связи, отражающие порядок
следования, объемы и потоки обрабатываемой информации между различными
иерархическими уровнями.
– представлена формализация задачи выбора оптимальной структуры ГМС,
базирующаяся на теоретико-множественном подходе с учетом предложенного
критерия максимальной интенсивности использования вычислительного ресурса. Ее
применение

определило

структурные

связи

между

основными

элементами

математической модели СПК в среде ГМС и позволило упростить ее разработку, дав
возможность провести деструктуризацию модели до базовых элементов "узел" и
"задача".
– представлен способ распределения задач СПК по узлам вычислительной сети,
который позволил построить математическую модель функционирования ГМС.
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КОМПАРАТОРНАЯ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МОДЕЛИ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНЫХ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Петров Э.Г., Писклакова В.П., Чайникова Т.С.
Харьковский национальный университет радиоэлетроники
Considered and the method of decision of task of determination of structure and
parameters of model of choice of effective decisions is reasonable in theory, being based on
the idea of association of methodologies of expert evaluation for forming of initial
experimental information about an ordering relation on the great number of feasible solutions
and "date maning" for determination of structure and quantitative values of parameters of
model of evaluation of utility of alternative decisions.
Основная часть. Любая целенаправленная деятельность представляет собой
последовательность актов принятия и реализации решений (ПР). Это определило
особый интерес к проблеме математической формализации, как необходимого условия
последующей автоматизации, процедур принятия решений (ПР).
Специфика проблемы заключается в том, что ПР является интеллектуальной
процедурой, осознанного выбора решения из некоторого множества допустимых
альтернатив. Это обстоятельство делает невозможным использование для синтеза
формальной модели ПР, хорошо разработанной классической теории идентификации
моделей пассивных (т.е. не имеющих в своем составе активных интеллектуальных
элементов систем). Для таких систем выполняются принципиально важные условия
«управляемости и наблюдаемости», характеризующие однозначность реакции системы
на одинаковые входные воздействия. Это дает возможность экспериментального
получения синхронизированных во времени численных последовательностей «входреакция», как информационного базиса решения задачи идентификации модели
системы, методом наименьших квадратов (МНК).
Для

активных

систем,

в

которых

интеллектуальный

элемент

играет

определяющую роль, условия наблюдаемости и управляемости в принципе не
выполняются за исключением безусловных рефлексов, необходимы другие методы
получения исходной информации и идентификации формальных моделей.
Эти методы базируются на уникальной способности человеческого мозга к
интроспективному

анализу

(самоанализу),

т.е.

осознанию,

структуризации

и

количественному оцениванию ощущений при решении той или иной интеллектуальной
задачи, в том числе процедуры ПР. На указанной способности основана методология
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экспертного оценивания. Согласно этой методологии эксперты на основе субъективных
эвристических соображений выбирают одну из известных структур (аддитивную
мультипликативную, Кобба-Дугласа и т.д.) модели оценивания и назначают
количественные значения параметров (коэффициентов относительной важности).
Однако широко известны недостатки метода экспертного оценивания, заключающейся
в неустойчивости, плохой воспроизводимости, зависимости от конкретного состава
экспертов, получаемых оценок. Это особенно остро проявляется при формировании
численных количественных оценок. В результате только 8% специалистов считают, что
количественным экспертным оценкам можно доверять.
Вместе с этим методы экспертного оценивания дают устойчивые, хорошо
воспроизводимые результаты при решении задач оценивания на качественном уровне,
таких как парное сравнение, установления отношения порядка, группирования и т.д.
Оценки непосредственно малоинформативны с количественной точки зрения, хотя и
содержат богатую скрытую (латентную) информацию.
В настоящее время интенсивно и плодотворно развивается методология
извлечения из экспериментальных данных неявной, латентной информации, известная
как «date maning». Перспективным для решения задачи структурно-параметрической
идентификации

модели

ПР

является

«синтетический»

метод,

объединяющий

методологию экспертного оценивания, как средство получения исходной качественной
информации и «date maning», как метод ее анализа с целью извлечения латентной
количественной

информации.

Метод

известен

как

метод

«компараторной

идентификации» и заключается в следующем [1]. Эксперт или экспертная группа
выполняет роль компараторного устройства, реализующее последовательное попарное
сравнение множества допустимых альтернативных решений, устанавливая на каждой
паре отношения предпочтения x i  x j или эквивалентным x i ~ x j . По результатам на
множестве альтернатив x i  X устанавливается отношение строгого или нестрогого
порядка
x 1  x 2  x 3 ~ x 4 ...  x n 1  x n .

(1)

На основе этой информации необходимо решить задачу структурно-параметрической
идентификации модели формирования скалярной многофакторной оценки (функции
полезности) вида





P( x i )  F a i , k iн ( x ) , i  1, n ,
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(2)

где F – оператор, характеризующий структуру модели; a i - параметры (коэффициенты
относительной важности) модели; k iн ( x ) - нормализованные, т.е. безразмерные, с
одинаковым интервалом значений и направлением доминирования, частные критерии.
Согласно теории полезности, для любой пары альтернатив (1) справедливы
следующие соотношения:
x 1  x 2  P( x 1 )  P( x 2 ); P( x 3 ) ~ P( x 4 )  P( x 3 )  P( x 4 ),

(3)

на основе которых можно записать следующую систему соотношений
 P( x 2 )  P( x 1 )  0;
 P( x )  P( x )  0;

3
4
.


 P( x n )  P( x n 1 )  0.

(4)

Система (4) определяет некоторый n – мерный многогранник множества
возможных допустимых структурно-параметрических вариантов моделей функции
полезности (2), но непосредственно не позволяет определить единственное решение.
Это означало, что задача структурно-параметрической идентификации модели не имеет
единственного решения, т.е. является некорректной по Адамару, и ее необходимо
регуляризовать, т.е. ввести дополнительные регуляризующие допущения.
В качестве регуляризующих примем следующие допущения.
1. Структура модели (2) представляет собой усеченный полином КолмогороваГабора, ограниченный вторым порядком:
m

m

j1

j1 S1

m

P( x i )   a j k j ( x i )   a jl k j ( x i ) k S ( x i ),

j, S  1, m.

(5)

Аргументация допущения заключается в том, что полином (5) позволяет
реализовать все известные в настоящее время структуры функции полезности:
аддитивную, мультипликативную, мультипликативно-аддитивную и другие.
2. Параметры модели (2) определяются как Чебышевская точка многогранника
(4), т.е. как точка минимакса, равноудаленная от границ многогранника (4), что делает
решение устойчивым к возможным субъективным погрешностям экспертов на стадии
формирования последовательности (1).
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3. В качестве единственного решения выбирается модель минимальной
сложности.
Реализация модели компараторной структурно-параметрической идентификации
модели скалярного многофакторного оценивания включает в себя следующие этапы:
- методом группового учета аргументов (МГУА) или с помощью генетических
алгоритмов (ГА) формируется исходное множество возможных структур модели;
-

для

каждой

программирования)

структуры

определяются

методом

Чебышевской

численные

значения

точки

(линейного

параметров

(весовых

коэффициентов);
- формируется допустимое множество возможных моделей; допустимым
считается любое решение, удовлетворяющее всем соотношениям системы (4).
- из допустимого множества моделей выбирается единственное решение –
модель минимальной сложности.
Выводы. Предложенный метод компараторной структурно-параметрической
идентификации модели скалярного многофакторного оценивания (функции полезности
(2)) хотя не исключает полностью субъективизм и обусловленную им интервальную
неопределенность

исходной

экспертной

информации,

позволяет

повысить

объективность и устойчивость получаемого решения за счет использование самой
устойчивой и воспроизводимой экспертной процедуры – качественного парного
сравнения.
Литература
1. Петров Э.Г. Организационное управление городом и его подсистемами
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ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петровська Т.Е.
Харківський національній університет будівництва та архітектури
The effectiveness of the design depends on the research at the pre-investment phase.
Work taking place within it, will require the development of using health evaluation system,
which is a project-oriented company. Workability depends on the risk level of individual
regions, and the entire design-oriented enterprises, as well as taking account of the factors
influencing it. Therefore, it is necessary to identify, assess, and manage the risks that arise in
the course of their functioning.
Ефективність проектування залежить від досліджень на передінвестиційній фазі.
Роботи, що проходять в її межах, потребують розвитку з використанням оцінки
працездатності системи, якою є проектно-орієнтоване підприємство.
Побудова системи працездатності проектно-орієнтованого підприємства містить у
собі три етапи.
На першому етапі у певній послідовності здійснюється:
по-перше формування сукупності вхідних даних для оцінки працездатності
проектно-орієнтованого підприємства;
по-друге вибір коефіцієнтів для оцінки фінансово-економічного стану проектноорієнтованого підприємства;
по-третє розрахунок коефіцієнтів фінансово-економічного стану проектноорієнтованого підприємства;
по-четверте переведення значень коефіцієнтів до порівняльного вигляду;
по-п’яте розрахунок інтегрального показника оцінки працездатності проектноорієнтованого підприємства;
по-шосте визначення області до якої попадає проектно-орієнтоване підприємство
за значеннями інтегрального показника:
з 0,0 до 0,79 – працездатність підприємства в катастрофічному стані;
з 0,8 до 1,59 – працездатність підприємства в критичному стані;
з 1,6 до 2,49 - працездатність підприємства в допустимому стані;
з 2,5 – 3,0 - працездатність підприємства в стабільному стані.
Другий етап має місце у випадку коли працездатність проектно-орієнтованого
підприємства знаходиться в катастрофічному, критичному або допустимому стані. На
ньому у певній послідовності здійснюється:
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по-перше визначення типів ризиків, які впливають на діяльність проектноорієнтованого підприємства;
по-друге виявлення негативних факторів, що визначають обрані ризики;
по-третє застосування експертного оцінювання для визначення ступеня впливу
негативних факторів;
по-четверте розрахунок вагових коефіцієнтів для кожного негативного фактора;
по-п’яте розрахунок ступеня впливу кожного з негативних факторів на ризик,
якому вони належать;
по-шосте оцінка кожного типу ризику; оцінка загального впливу всіх типів
ризиків:
від 76 до 100 балів ризик присутній;
від 75 до 26 балів ризик проявиться з ймовірністю 50%;
від 1 до 25 балів з великою долею ймовірності ризик не проявиться;
від 0 до 0,9 балів ризик відсутній.
Третій етап має місце коли ризик: присутній, проявиться з ймовірністю 90%,
проявиться з ймовірністю 50% або з великою долею ймовірності не проявиться. На
ньому здійснюється оцінка кожного типу ризику. За підсумковими балами визначається
кількість заходів щодо негативних факторів:
від 76 до 100 балів необхідна розробка заходів для 100% негативних факторів;
від 75 до 26 балів необхідна розробка для 50% негативних заходів;
від 1 до 25 балів необхідна розробка заходів для 25% негативних факторів;
Наприкінці здійснюється обробка результатів для графічного представлення.
Запропонована система дає можливість формувати портфель проектів та
визначити: яка з областей підприємства потребує негайних змін; за допомогою якого
проекту ці зміни будуть здійснюватися; яким чином це впливатиме на діяльність
проектно-орієнтованого підприємства.
Далі визначаються показники ефективності обраного проекту за допомогою
ТЕО.
Література
Внукова Н.Н., Смоляк В.А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств. /
Монографія. - Харків. Видавничий дім „ІНЖЕК”, 2006. - 184 с.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Петроє О.М, Дрозд В.О.
Національна академія державного управління при Президентові України
This work shows the use of simulation models to predict different versions of
development of the studied systems and processes in public administration, which allows the
modeling of objects in time, real experiments with which are impossible. Considered some of
the approaches and techniques to build simulation models. Grounded the most effective
approach, which combines different kinds of simulation within a single system.
Моделювання як метод наукового дослідження відіграє ключову роль у
державному управлінні. Перевагою цього підходу є можливість конструювання в часі
об’єктів, реальні експерименти з якими неможливі. Одним з найбільш ефективних
підходів до моделювання процесів у державному управлінні є імітаційне моделювання.
Імітаційна модель у результаті багатократних прогонів прогнозує різні варіанти
розвитку досліджуваних систем. Отримані дані сприяють виробленню альтернативних
варіантів та аргументації оптимальних управлінських рішень.
На особливу увагу у дослідженні процесів державного управління заслуговують
такі підходи та методи до імітаційного моделювання як системна динаміка, агентне
моделювання, метод аналізу ієрархій та фрактальний аналіз.
Розроблений професором Д.Форрестером метод імітаційного моделювання
системної динаміки дозволив ученому спрогнозувати розвиток економіки, демографії і
екології планети на XXI століття [1]. Суть методу заснована на представленні системи
на високому рівні абстракції як сукупності потоків і накопичувачів. Для моделювання
досліджуваної системи будуються графічні діаграми причинних зв’язків і впливів
одних параметрів на інші в часі, а потім створена на основі цих діаграм модель
імітується на комп’ютері. Такий вид моделювання найповніше розкриває суть
причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами і явищами.
Метод

агентного

моделювання

застосовується

для

дослідження

децентралізованных систем, уявних у вигляді сукупності об’єктів, що мають певні
правила поведінки. Агентне моделювання дозволяє досліджувати складні системи,
поведінка яких визначається на низькому рівні абстракції. Воно засноване на
дослідженні агентів, що взаємодіють один з одним. Уперше агентний підхід для
моделювання соціально-економічних систем застосував американський економіст,
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лауреат Нобелівської премії Т.Шеллинг [2].
У випадку, коли оцінка того чи іншого процесу пов’язана з такими поняттями, які
не піддаються безпосереднім вимірам та обчисленням

(наприклад, економічна та

соціальна доцільність) використовують запропонований Т.Сааті метод, заснований на
лінгвістичному підході та експертній інформації – метод аналізу ієрархій [3]. Останній
дає можливість на основі експертних оцінок сформувати необхідну цільову функцію і
оцінити попит системи, вибрати з багатьох альтернативних варіантів переважаючий для
рішення задач економіко-математичного моделювання.
Фрактальний аналіз використовується для моделювання та оцінки варіативності
структури складних здатних до самоорганізації соціально-економічних і фінансових
систем [4]. У силу складної взаємодії та неповної контрольованості зовнішніх умов
адекватний опис еволюції таких систем, аналіз і прогноз, в переважній кількості
випадків, можуть бути проведені лише на основі сучасних статистичних теорій і
методів теорії статистичних фракталів – самоподібних частин нецілої розмірності.
Як випливає з вищевикладеного, кожен підхід математичного моделювання має
свої переваги і недоліки для аналізу та прогнозування розвитку складних систем.
Відтак, для дослідження процесів у сфері державного управління доцільним видається
використання системного підходу із застосуванням у рамках єдиної моделі комплексу
видів імітаційного моделювання.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ ВЛОЖЕННЫХ
СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОИСКА КОНФИГУРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С ЗАДАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Петросов Д. А.
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина
This paper presents an approach to the modeling of economic systems with the specified
behavior using genetic algorithms adapted to solve this problem nested Petri nets. We
consider the model developed in the graphical representation and the technique of working
with her. As well as the rules of the operators of the genetic algorithm based on the use of
colored Petri nets for modeling genotypes to find a given configuration of the economic
system. We give conditions for stopping the genetic algorithm.
В настоящее время при функционировании или проектировании больших или
сложных

экономических

систем

принято

применять

средства

имитационного

моделирования.
Большое количество возможных связей между подразделениями, различные типы
документов и отчетности, а также большое количество возможных взаимосвязей между
ними требует разработки новых математических аппаратов, которые за небольшое
время могли бы предоставить решение для лица принимающего решение о
конфигурации экономической системы с заданным поведением. Под заданным
поведением будем понимать ее отклик на входной вектор, то есть требуется найти
конфигурацию экономической системы. способный на заданный входной вектор
реагировать в соответствии с выходным вектором, который так же задается при поиске
конфигурации. Для нахождения конфигурации требуется оперировать имеющимся
набором компонентов и связями между ними, так как на вход системе может быть
подана группа входных и выходных векторов.
В данной работе предлагается использовать генетические алгоритмы на основе
вложенных сетей Петри для поиска конфигурации экономической системы с заданным
поведением

(поиск

может

осуществляться

при

фиксировании

некоторых

существующих компонентов и фиксировании связей между компонентами), способной
перестраиваться в процессе работы, то есть изменять свою конфигурацию для решения
той, или иной задачи.
Разработанная математическая модель, описывающая работу генетического
алгоритма на основе вложенных сетей Петри, показана на рисунке 1.
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Работа данной сети, для решения задачи поиска конфигурации экономической
системы, построена следующим образом: 1) Начальная популяция генотипов G1 , G2 ,
… G2 D размещается в позиции сети Петри. 2) Оператор sel осуществляет отбор
генотипов для скрещивания. 3) Операторы cross1 , …, cross d , …, cross D осуществляют
скрещивание генотипов. 4) Полученными генотипы могут подвергаться работе
оператора мутации mut . 5) Цикл работы завершает оператор red , удаляющий слабые
генотипы. 6) Работа сети повторяется до достижения условия остановки.

Рисунок 1 – Описание генетического алгоритма сетью Петри
Остановка этого циклического процесса может определяться разными способами:
заданием определенного числа циклов;
заданием нижнего предела качества  всей популяции;
заданием нижнего предела качества  части популяции (например, половины).
Оператор скрещивания и мутации работают не только с компонентами системы,
но и со связями между ними для нахождения конфигурации экономической системы.
Для данной модели является актуальным выбор класса сетей Петри для описания
генотипа. В этом случае является целесообразным использовать цветные сети Петри.
Представленная модель может быть использована для поиска конфигурации
экономической системы с заданным поведением со статическми связями между
компонентами (поиск конфигурации происходит только при работе с компонентами
системы не изменяя связей между ними) и для динамической, когда количество
возможных конфигурации увеличивается при работе со связями между элементами
системы.
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МЕТОДИКА ПЛАНУВАННЯ КОСМІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Пічугін М.Ф., Карлов Д.В., Клімішен О.О.
Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
The features of the informative providing of mobile missions are considered through the
use of space vehicles of double-duty. The developed method of the automated planning on the
basis of count model of process of supervision allows to decrease influence of operator errors
on quality of planning, to promote efficiency of implementation of tasks by the use of
materials of space survey on condition of the planning of work of the side special complex.
В наш час провідними фахівцями у галузі національної та колективної безпеки
провідних країн світу триває активна робота щодо пошуку доцільних прийомів і
способів реагування на сучасні загрози. Зазначене потребує глибоких функціональних
військових трансформацій, у першу чергу, поєднання в єдину систему різноманітних
цивільно-військових елементів висвітлення обстановки.
Аналіз застосування космічних засобів в сучасних збройних конфліктах дозволяє
зробити висновок про їх зростаюче значення в сфері оперативного інформаційного
забезпечення органів військового управління. Можливість отримання необхідної
інформації практично в режимі реального часу особливо важлива для забезпечення
мобільних місій, у яких можлива участь частин та підрозділів Збройних Сил (ЗС)
України. Для вирішення зазначеного кола завдань, доцільно задіяти космічні системи
оптико-електронного та радіолокаційного спостереження подвійного призначення.
Задача застосування космічних систем подвійного призначення (КСПП) в інтересах мобільних місій є новою, тому виникає потреба в удосконаленні технології застосвання КСПП, розподілу їх ресурсу між різними замовниками. Одним зі шляхів вирішення
такої задачі є вдосконалення планування процесу застосування КСПП за цільовим
призначенням. Задача планування цільового застосування КСПП спостереження розглядалась та вирішувалась досить тривалий час. Але більшість розглянутих методик
планування в цілому орієнтовані на евристичні методи та мають невисокий ступінь автоматизації та всі вони не враховують специфіку завдань, які необхідно вирішити при
участі ЗС у мобільних місіях. Автори пропонують окрему методику планування космічного спостереження, що здійснюється КСПП в інтересах інформаційного забезпечення
органів військового управління. Розроблена методика автоматизованого планування на
основі графової моделі процесу спостереження дозволяє зменшити вплив помилок оператора на якість планування, підвищити ефективність виконання завдань за допомогою
використання матеріалів космічної зйомки при умові квазіоптимального планування.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОЕКТА
Плахотников К.В., Долгова Н.Г.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры
The work is devoted to creating of a dynamic model of risk management of investment
construction project. The investment construction project is a dynamic process of transition of the
organizational system of the state of initiation into the state of completion. Multi-objective
optimization model risk-management project was developed. The criterion of optimality is the
maximization of economic efficiency of the risk management of investment construction project.
Инвестиционно-строительный проект (ИСП) является сложной организационной
системой, элементы которой выделяются из окружающей среды и образуют единую,
устойчивую и взаимосвязанную структуру. Процесс реализации ИСП – динамический
процесс перевода организационной системы St из начального (существующего)
состояния S0 в конечное (желаемое) состояние Sn. Состояние системы St в заданный
момент времени t характеризуется m-мерным вектором фазовых переменных
X t  ( x1t , x2t ,.., xmt ) . Вектор фазовых переменных может принимать значения из

некоторого множества допустимых значений X t  X ' . Под воздействием управляющих
параметров, которые описываются вектором U t  ( u1t , u 2t ,.., u rt ) , где r – количество
управляющих параметров, система переходит из состояния S t 1 в состояние S t . Тогда
процесс реализации ИСП может быть описан уравнением:
X t  f ( X t 1 ,U t ), t  1,n ,

(1)

где f – функция, которая выражает закон изменения системы, t – значение
временного периода, n – количество переходов системы из начального состояния в
конечное состояние. Следует учесть, что на вектор управляющих параметров U t ,
наложено ограничение, U t U  , где U  - множество допустимых управлений.
Переход ИСП, как организационной системы, из состояния St-1 в состояние St
сопровождается получением экономического эффекта. Значение экономического
эффекта определяется функцией g( X t 1 ,U t ) . Суммарный экономический эффект в
результате реализации ИСП определяется целевой функцией Е:
n

E ef   g t ( X t 1 ,U t ) .
t 1

Рассмотрим задачу управления рисками проекта как динамическую задачу [1].
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(2)

Пусть количество переходов системы S из начального в конечное состояния n=5,
по количеству основных стадий ИСП (прединвестиционная фаза, планирование,
проектирование, строительство, завершение проекта).
Множество

допустимых

значений

векторов

фазовых

переменных

I

X '  ( X 1 , X 2 ,.., X m ), m  3 , где X 1   V0 i - вероятные потери от проявления i–го
i 1

I

риска при отсутствии управляющих воздействий, X 2   Vi - вероятные потери от
i 1

проявления i–го риска при оказании управляющих воздействий,

I

X 3   Preali i 1

фактические потери от проявления i–го риска.
Множество допустимых управлений U   ( U 1 , U 2 ,.., U r ), r  7 ,

определим как

объем затрат обусловленных: идентификацией рисков - U 1 , идентификацией средств
управления рисками - U 2 , оценкой рисков - U 3 , оценкой средств управления рисками U 4 , выбором средств управления - U 5 , разработкой плана управления рисками - U 6 и

реализацией плана управления рисками - U 7 . В качестве критерия оптимальности принимаем максимизацию экономической эффективности от управления рисками ИСП:
n

n

n

n

t 1

t 1

t 1

t 1

E ef  (  X 1t   X 2t   X 3t   U t )  max .

(3)

Таким образом, динамическую задачу управления рисками инвестиционностроительного проекта можно записать в виде:

X  X U
t 1
t
 t
X0  0

,
 X n   * NPVmin
E  0
 ef
n
n
n
n

 Eef  (  X 1t   X 2t   X 3t   U t )  max
t 1
t 1
t 1
t 1


где

(4)

NPV min – минимальная величина чистого дисконтированного дохода,

определенная в бизнес-плане и инвестиционной декларации на стадии привлечения
инвестиционных средств,   0 ;1 - коэффициент затрат на управление рисками,
который определяется в бизнес-плане, с учетом специфики ИСП.
1.Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития
наукоемких производств: Монография / А.М. Возный. – Николаев: НУК, 2009.–194 с.
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МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРЕННИХ ПАРАМЕТРОВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Полозова Т.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The stages of the diagnostics of the change internal parameter investment project are
considered. The mathematical model of the estimation to sensitivity of the investment project
is offered. The model of the diagnostics of the change internal parameter project allows to
value stability of the investment project to change different factor.
Активизация инвестиционной деятельности является одним из наиболее
действенных механизмов экономических преобразований. Сложившаяся в Украине
экономическая ситуация (наличие высоких темпов инфляции, нестабильность
законодательной

базы,

неустойчивое

финансовое

положение

большинства

предприятий) значительно усложняет реализацию инвестиционного процесса. В связи с
этим возникает необходимость в разработке адаптированного к современным условиям
математического аппарата оценки и отбора инвестиционных альтернатив.
Вопросам проектного анализа и диагностики уделено внимание в работах [1-3].
Однако аспекты количественной оценки чувствительности инвестиционного проекта по
отношению к внутренним параметрам не достаточно полно освещены и сводятся в
основном к оценке проектных рисков.
На рис. 1 предложены этапы диагностики изменений внутренних параметров
инвестиционного проекта (рис. 1).
Выбор выходного параметра
инвестиционного проекта
Определение внутренних
варьируемых параметров
инвестиционного проекта (хi)

Определение коэффициента
влияния внутреннего параметра
(хi) на выходной параметр
проекта

Расчет коэффициента
чувствительности
инвестиционного проекта (Кs)

Выводы по отбору
инвестиционных проектов
Рисунок 1 – Этапы диагностики изменений внутренних параметров
инвестиционного проекта
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Основной

подход

к

анализу

чувствительности

заключается

в

расчете

прибыльности проекта в условиях наиболее вероятного прогноза изменения основных
параметров производства, т.е выбрав наиболее существенные параметры, необходимо
определить степень их влияния на стоимость проекта при изменении величин этих
параметров. Математическая модель оценки чувствительности инвестиционного
проекта может быть представлена [1]:

Sxy 
i

xi

y
,
y  xi


(1)

где y – некоторый выходной параметр инвестиционного проекта (его отдельно
взятый или интегральный показатель эффективности);
xi ( i =1,2, ...) – внутренние варьируемые параметры проекта.
Частная производная

 y  xi

является функцией чувствительности или

коэффициентом влияния параметра xi на показатель эффективности проекта.
Отношение xi /y

вводится для нормировки и позволяет получить величину S y в
x

i

относительных единицах.
Анализу чувствительности предшествует финансовая оценка инвестиционного
проекта, в ходе которой рассчитываются показатели: сумма эксплуатационных затрат,
выручка от реализации продукции, прибыль и налоги, чистая текущая стоимость,
внутренняя норма окупаемости, срок окупаемости, коэффициент возврата долга и др.
Чувствительность проекта может оцениваться по каждому из этих показателей.
Предложенная модель диагностики изменений внутренних параметров проекта
позволяет оценить устойчивость инвестиционного проекта к изменениям различных
факторов, что дает более полную и объективную информацию о целесообразности
принятия того или иного инвестиционного решения.
Література
1. Вoлкoв И.М. Пpoeктный aнaлиз: учeбник для вузoв / И.М. Вoлкoв,
М.В. Гpaчeвa. – М.: Бaнки и биpжи, ЮНИТИ, 1998. – 423 c.
2. Митяй О.В. Проeктний aнaлiз: нaвч. поciб. / О.В. Митяй. – К.: Знaння, 2011. –
311 c.
3. Упрaвлiння проeктaми: нaвч. поciб. / Рeд.: О. В Ульянчeнко; П.Ф Цигiкaл;
Хaрк. нaц. aгрaр. ун-т iм. В.В.Докучaєвa. – Х., 2010. – 522 c.
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ТРАФІКУ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА НЕЛІНІЙНИМИ ДИНАМІЧНИМИ
СИСТЕМАМИ
Порошин С.М., Можаєв М.О.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
The analysis of a heterogeneous computer network. One of the main features of
heterogeneous traffic-term network traffic is an essential instability, its variability, which is
the result of uncoordinated interaction of the components of an integrated traffic guided by a
variety of software and hardware. As a result of studies of nonlinear dynamic systems
installed opportunity to create a model of a heterogeneous computer network traffic based on
its representation in the form solitonlike features that are the result of solving nonlinear
differential equations KdV box.
Однією з основних рис трафіку гетерогенної мережі є суттєва нестабільність
трафіку, його мінливість, яка є наслідком неузгодженої взаємодії складових частин
інтегрального трафіку, які керуються різними програмно-апаратними засобами.
Метою даного докладу є представлення пакетного телекомунікаційного трафіку
гетерогенної мережі, як нелінійної динамічної системи із стохастичними параметрами,
що дозволить створити модель процесу передачі даних, яка враховує особливості
поведінки пікових (найбільш навантажених) ділянок телекомунікаційного трафіку.
Для моделювання процесу передачі пакетних даних у гетерогенній мережі,
трафик якого має фрактальні особливості, запропоновано використання рівнянь КДВ з
параметрами, початковими та кінцевими умовами, які є характерними для трафіку.
В результаті проведених досліджень нелінійних динамічних систем встановлена
можливість створити модель трафіку гетерогенної комп'ютерної мережі, заснована на
його уявленні у вигляді солетоноподібних функцій, які є результатом вирішення нелінійних диференціальних рівнянь Кортевега–де Вріза. У докладі проведений аналіз вирішуваної рівнянь КДВ і застосовності їх для моделювання поведінки фрактального трафіку.
Найбільший виграш у використанні такої моделі (до 12%) можна отримати у разі
вивчення і прогнозування поведінки найбільш мінливих ділянок телекомунікаційного
трафіку (ізольовані списки або горби, їх амплітуда і тривалість) в порівнянні з тими, що
існують, в теж час зберігаючи

прийнятна відповідність з реальним трафіком і

існуючими моделями по такої характеристики трафіку, як показник Херста.

175

ПОРІВНЯННЯ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ТРИВАЛОСТІ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ В ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТАХ
Приходько С. Б., Пухалевич А. В.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Дослідження

в

галузі

управління

проектами

зі

створення

програмного

забезпечення показали, що більшість програмних проектів не виконуються в заданий
термін [1,2]. Тобто існує проблема низької достовірності оцінювання тривалості робіт
при управлінні часом в цих проектах.
На сьогоднішній день при оцінюванні тривалості програмних проектів для
управління часом в програмних проектах часто використовуються нелінійні регресійні
моделі тривалості програмних проектів в залежності від зусиль на їх виконання, такі як
COCOMO [3], ISBSG [4]. В [6], на основі нормалізуючого перетворення Джонсона,
було розроблено нелінійну регресійну модель тривалості програмних проектів в
залежності від зусиль на їх виконання: y  1   x   x Arsh  x   x

a



x



  b  (1).



Необхідність побудови нелінійних регресійних моделей тривалості програмних
проектів та використання нормалізуючих перетворень при побудові цих моделей виникає через те, що закон розподілу емпіричних даних тривалості робіт в програмних проектах та зусиль на їх виконання не є нормальним [3, 4, 5, 6]. Нелінійні регресійні моделі
будуються наступним чином: виконується нормалізація емпіричних даних з використанням нормалізуючого перетворення; за нормалізованими даними будується лінійна
регресійна модель; за побудованим лінійним рівнянням регресії та перетворенням
зворотнім до нормалізуючого перетворення будується нелінійна регресійна модель.
Для порівняння регресійних моделей тривалості програмних проектів можна
використати такий критерій, як сума квадратів відхилень між тривалістю за моделлю та
емпіричними даними: СКВ 

 y i  y x 2 . Також за допомогою критерію Пірсона  2

i 1..n

необхідно перевірити, що нормалізуюче перетворення, яке використовувалось при
побудові регресійної моделі, дозволяє отримати дані з нормальним законом розподілу.
Порівняння регресійних моделей тривалості програмних проектів робимо на
основі даних по 348 програмних проектах з бази даних ISBSG [4].
Нехай x – це емпіричні значення зусиль на виконання проектів; y – емпіричні
значення тривалості проектів. Розподіл величин x та y не є нормальним, асиметрія та
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ексцес відрізняються від нормального закону: A x = 4,9,  x = 34,7, A y = 3,1,  y = 18,0.
Спочатку виконуємо порівняння результатів нормалізації з використанням
логарифмічного перетворення (використовувалось при побудові моделей COCOMO [3],
ISBSG [4]) та перетворення Джонсона із сім’ї S B . Для нормалізації величини x обидва
перетворення дають

2
 2   кр
. Для нормалізації величини

y

логарифмічним

2
2
перетворенням отримуємо  2   кр
; для перетворення Джонсона  2   кр
. При

використанні логарифмічного перетворення значення критерію Пірсона більше ніж
критичне, тобто використання логарифмічного перетворення не дозволяє досить добре
виконати нормалізацію величини y .
Далі виконуємо порівняння регресійних моделей за СКВ: для моделі COCOMO
СКВ = 28464; для моделі ISBSG СКВ = 26214; для моделі (1) СКВ = 25605. Найменше
відхилення між тривалістю за моделлю та емпіричними даними показала модель (1).
Нелінійна регресійна модель тривалості програмних проектів в залежності від зусиль на їх виконання на основі перетворення Джонсона більш достовірно описує емпіричні дані за критерієм СКВ, ніж моделі COCOMO та ISBSG. Тому при оцінюванні
тривалості програмних проектів краще використовувати

модель (1) на основі перет-

ворення Джонсона. Крім того модель дозволяє отримати довірчі інтервали регресії, а не
тільки точкові оцінки, що є кращим для управління часом в програмних проектах.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ АВТОРИЗАЦІЇ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЇ
БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Прокопович-Ткаченко Д.І.
Академія Митної служби України
Proposed an improved method of authorization and authentication wireless access,
which is different from the known generators of pseudorandom sequences using maximum
period by providing the necessary collision properties of molded key authentication can
improve the security of wireless telecommunication systems and networks.
Дослідження протоколів безпеки безпроводових телекомунікаційних систем і
мереж дозволили виявити певні недоліки при формуванні ключів авторизації доступу.
Виявлені недоліки обумовлюють об’єктивно існуюче протиріччя, коли необхідні
властивості схеми автентифікації та авторизації не забезпечуються застосовуваними
механізмами, що створює передумови для несанкціонованого перехвату переданих
даних, неавторизованого доступу до різних телекомунікаційних ресурсів, порушень, що
пов’язані з хибною автентифікацією пристроїв та користувачів системи, порушень або
виходу за встановлені режими роботи комунікаційних пристроїв та окремих елементів
системи. Виявлене протиріччя обумовлює актуальність наукового дослідження моделей
та

методів

авторизації

доступу

для

підвищення

безпеки

безпроводових

телекомунікаційних систем та мереж.
Проведенні дослідження протоколів автентифікації та авторизації підключень в
сучасних

безпроводових

телекомунікаційних

системах

та

мережах

дозволили

встановити, що основними застосовуваними механізмами є протоколи RSA та/або EAP
із певними функціями розподілу ключів. Їх використання дозволяє провести
односторонню (АС) або двосторонню (АС і БС) автентифікацію та створити відповідну
ієрархію ключів авторизації безпроводового доступу. Саме властивості формованих
ключів авторизації і визначають рівень безпеки телекомунікаційних систем і мереж при
наданні безпроводового доступу.
У

якості

основи

при

розробці

удосконаленого

методу

авторизації

та

автентифікації безпроводового доступу використано відомий метод, який полягає в
комплексному застосуванні процедур та операцій організаційного та технічного
характеру із створення встановленого режиму авторизації та автентифікації для
підвищення безпеки телекомунікаційних систем та мереж.
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Основним

відмінним

елементом

удосконаленого

методу

є

застосування

генераторів псевдовипадкових послідовностей максимального періоду для формування
ключів авторизації доступу, тобто замість спеціальної функції Dot16KDF, колізійні
властивості якої є незадовільними, пропонується використовувати більш досконалу
функцію генерації послідовностей. Застосування генераторів псевдовипадкових
послідовностей максимального періоду за рахунок забезпечення потрібних колізійних
властивостей

формованих

ключів

авторизації

дозволяє

підвищити

безпеку

телекомунікаційних систем та мереж.
Удосконалений метод авторизації та автентифікації безпроводового доступу
відрізняється від відомих, перш за все, використанням генераторів псевдовипадкових
послідовностей максимального періоду (додатково введена функція Generator(x, y, z)).
Це дозволяє за рахунок забезпечення потрібних колізійних властивостей формованих
послідовностей позбавитися збігів ключів авторизації і шляхом зменшення ймовірності
збігів до нижньої межі

PÇ  2  n ,
де n - бітова довжина формованих ключів авторизації,

підвищити безпеку

телекомунікаційних систем та мереж.
У доповіді запропонований удосконалений метод авторизації та автентифікації
безпроводового доступу, який відрізняється від відомих використанням генераторів
псевдовипадкових послідовностей максимального періоду, що за рахунок забезпечення
потрібних колізійних властивостей формованих ключів авторизації дозволяє підвищити
безпеку безпроводових телекомунікаційних систем та мереж.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Прокоф’єва К.В.
Донецький національний університет
Management of enterprise effectiveness of heat-supply is a challenge. Therefore,
researchers should have adequate methods among which system dynamics is most perspective
method. The author developed a simulation model of management of enterprise effectiveness
of heat-supply, taking into account the interests of consumers and enterprises. The model can
be used as the tool for determine the planned financial performance, at preset parameters of
the operation of the business
Особливе значення сфери життєзабезпечення для економічного та соціального
розвитку країни обумовлює важливість ефективного функціонування підприємств
теплопостачання.

Управління

ефективністю

функціонування

підприємств

теплопостачання є доволі складною задачею, що в сукупності з високою ціною
необґрунтованих рішень робить доцільним використання в управлінні ефективністю
підприємств теплопостачання імітаційного моделювання.
Ефективність

функціонування

підприємств

теплопостачання

залежить

від

узгодженості інтересів споживачів і підприємства теплопостачання.
Основним економічним інтересом підприємства є максимізація прибутку, але на
різних етапах життєвого циклу підприємства основний економічний інтерес може
набувати різних форм та проявів. Реалізація інтересів підприємства відбувається через
реалізацію інтересів споживачів. Сплачуючи за отримані послуги споживачі
теплопостачання, збільшують доходи підприємства і відповідно його прибутки, що і
призводить до реалізації інтересів підприємства.
Основним економічним інтересом споживачів є задоволення власних потреб у
послугах теплопостачання, яке відбувається за умов своєчасного, якісного та в повному
обсязі отримання цих послуг та мінімізації витрат на їх отримання.
Таким чином споживачі та підприємство мають інтереси, які суперечать один
одному, адже прибуток підприємства та тариф на послуги теплопостачання, це прямо
залежні показники. Тобто, інтереси підприємства теплопостачання, максимізація
прибутку, реалізуються при підвищенні підприємством тарифу на послуги, які воно
надає, на противагу цьому, інтереси споживачів будуть реалізуватися при мінімізації
тарифу на послуги теплопостачання, що відповідно і викликає конфлікт інтересів.
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Своєрідним рівноважним механізмом, що збалансовує інтереси споживачів і
підприємства є несплата споживачем отриманих послуг. Функціонування рівноважного
механізму

відбувається

наступним

чином:

підвищення

тарифів

зі

сторонни

підприємства теплопостачання призводить до факту несплати споживачем отриманих
послуг, що в свою чергу призводить до виникнення у підприємства дебіторської
заборгованості, яка зменшує прибуток отриманий підприємством, тим самим
стримуючи підприємство від необґрунтованого підвищення тарифів.
Отже,

підприємствам

теплопостачання

на

першому

етапі

імітаційного

моделювання управління ефективністю функціонування підприємств теплопостачання
необхідно провести дослідження платоспроможності власних споживачів. Одним із
можливих варіантів дослідження платоспроможності споживачів, є проведення
кореляційного аналізу, в результаті якого підприємство теплопостачання отримує
функціональну залежність рівня збору платежів даної групи споживачів від середнього
прибутку одного споживача цієї групи.
На другому етапі будується цільова функція. Результативною ознакою цільової
функції виступає показник ефективності функціонування підприємства, незалежною
змінною виступає рівень збору платежів. В якості показника ефективності
функціонування підприємства, рекомендуємо вибрати модифіковану внутрішню норму
прибутковості, яка є фінансовим показником, який дозволяє порівняти і оцінити
результати різних управлінських рішень за ступенем їх ефективності для підприємства,
а також реалізувати принцип урахування фактора часу.
На третьому етапі визначається екстремум цільової функції, тобто визначається
розмір тарифу, який забезпечую максимальне значення результативного показника
ефективності функціонування підприємства теплопостачання.
Використання

імітаційного

моделювання

при

управлінні

ефективністю

функціонування підприємств теплопостачання дозволяє: визначити планові фінансові
результати діяльності підприємства, при заданих параметрах функціонування
підприємства; визначити розмір тарифу, з урахуванням прийнятного для підприємства
рівня платіжної дисципліни споживачів послуг; визначити оптимальний тариф, який
відповідає критерію прийнятності споживачів та підприємств теплопостачання;
максимізувати
теплопостачання;

прибуток
дозволяє

або

мінімізувати

скорегувати

збитки

діяльність

діяльності
підприємства

оперативного управління ефективністю функціонування підприємства.
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підприємств
в

процесі

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: СМЕНА СОБСТВЕННИКА
Пустовой А.Ю.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The mechanism of state budget replenishment by means of privatizing local (regional)
electric-power plants is disclosed. Trade initiators had rather turn their attention to successful
enterprises and foreign experience on the matter and only after that make better decisions.
Электроэнергетика (ЭЭ) – капиталоемкая часть всего топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) страны, её базовая отрасль, которой принадлежит ведущая роль в
развитии научно-технического прогресса. Однако к настоящему времени состояние
предприятий ЭЭ не радужное и характеризуется значительным износом основных
фондов как генерирующих, так и транспортных и распределительных компаний.
Высоки технологические и коммерческие потери электроэнергии отпускаемой в сеть.
По этой причине наблюдается рост цен (тарифов) на электроэнергию, завышение
энергоемкости конечной продукции.
Предприятия ЭЭ за годы независимости страны прошли стадии смены
собственника. И если генерация и диспетчерские службы остаются в руках государства,
то региональные (областные) электропоставляющие организации (облэнерго) частично
приватизированы или, в конечном счете, будут переданы в частные руки.
Зарубежный опыт свидетельствует о неоднозначности в этом вопросе.
Франция – часть предприятий ЭЭ находится в руках государства, либо жестко им
контролируется через контрольные или блокирующие пакеты акций в капиталах.
Великобритания и США – почти все частное.
Япония – 10 частных региональных компаний, покрывают почти 75% спроса
страны на электроэнергию.
Бельгия

–

распределительными

компаниями

владеют

или

только

муниципалитеты, либо только частные лица.
Россия – предприятия ЭЭ частично частные, а частично государственные. В свою
очередь инвесторы разочаровались непоследовательностью действий российского
правительства. Таким образом, в мире сегодня существует множество моделей
собственности – от интегрированных государственных монополий до разнообразных
частных энергетических компаний.
В соответствии с постановлением КМУ «О приватизации объектов топливноэнергетического комплекса» (от 18.02.2013 г.) фонд государственного имущества
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(ФГИ)

должен

приватизировать

часть

энергопоставляющих

предприятий

(АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Хмельницкоблэнерго», ПАО «Николаевоблэнерго»,
ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Запожьеоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго»).
Для Харькова 5% акций будут проданы на фондовой бирже, а в сентябре 2013 будут
объявлены биржевые торги по продаже остальных 60,001 процентов. Почему продают
пакеты акций успешных компаний: АК «Харьковоблэнерго» (руководитель Кирик С.В.)
и ПАО «Хмельницкоблэнерго» (руководитель Шпак А.Л.). Эти государственные
компании (65% акций у государства) добились небывалых успехов: снизили
технологические потери и, что может быть самое главное, снизились и коммерческие
потери, т.е. уменьшилось в разы банальное воровство электроэнергии; внедрены
инновационные проекты за счет инвестиционной составляющей в тарифе на
электроэнергию.

Тогда

как

приход

нового

менеджмента

не

гарантирует

трудоустройства специалистов экстра класса.
Весомым

аргументом

к

приватизации

шести

ЭЭ

является

наполнение

государственного бюджета. Поступления в бюджет 10,9 млрд. грн. могут временно
решить проблему уменьшения дефицита.
Опыт показывает, что инвесторы могут и не захотеть вкладывать деньги в
развитие энергетики (пример ошибочной приватизации ОАО «Киевоблэнерго»). Кто же
они эти потенциальные инвесторы. Это четверка, которая проявляла себя в 2011-2012
гг. Топливно-энергетическая компания ДТЭК (Ринат Ахметов), US Energy International
(«Лужниковские» россияне), «Энергетический стандарт» Константина Григоришина, и
структуры братьев Суркисов).
Для Харькова вероятнее всего является компания ДТЭК, фактически она есть
угольно-энергетический монополист Украины Для рядового человека Украины не
имеет

значения

кто

купит

компанию,

поскольку

устанавливать

тариф

на

электроэнергию для населения может только независимая НКРЭ.
Выводы: можно говорить о крайней необходимости поиска средств для покрытия
дефицита государственного бюджета. Приобретение денег за счет приватизации
энергопоставляющих компаний носит неоднозначный характер
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Ревенчук І.А., Шатовська Т.Б.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
One of the highlights in the management of innovation in the enterprise is to determine
(estimate) the effectiveness of science, technology and innovation activities. The general
principle is to compare the performance evaluation of the effect (outcome) and cost.
The method of calculating the effect (income) innovation based on a comparison with the
results of their development costs can decide whether to use the new development.
Evaluating the effectiveness of innovative projects to evaluate them in terms of
attractiveness.
Одним з важливих моментів в управлінні нововведеннями на підприємстві є
визначення (оцінка) ефективності науково-технічних та інноваційних заходів.
Залежно від врахованих результатів і витрат розрізняють такі види ефекту:
 економічний (показники враховують у вартісному вираженні усі види

результатів і витрат, обумовлених реалізацією інновацій);
 науково-технічний

(новизна,

простота,

корисність,

естетичність,

компактність);
 фінансовий (розрахунок показників базується на фінансових показниках);
 ресурсний (показники відображають вплив інновації на обсяг виробництва і

споживання того чи іншого виду ресурсу);
 соціальний (показники враховують соціальні результати реалізації інновацій);
 екологічний (шум, електромагнітне поле, освітлення (зоровий комфорт),

вібрація. Показники враховують вплив інновацій на навколишнє середовище).
Залежно від тимчасового періоду обліку результатів і витрат розрізняють
показники ефекту за розрахунковий період, показники річного ефекту.
Тривалість прийнятого тимчасового періоду залежить від таких факторів, а саме:
 тривалості інноваційного періоду;
 терміну служби об'єкта інновацій;
 ступеня достовірності попередньої інформації;
 вимог інвесторів.

Загальним принципом оцінки ефективності є зіставлення ефекту (результату) і
витрат.
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Ставлення результат / витрати може бути виражене як в натуральних, так і в
грошових величинах і показник ефективності при цих способах вираження може
виявитися різним для однієї і тієї ж ситуації.
У цілому проблема визначення економічного ефекту і вибору найбільш кращих
варіантів реалізації інновацій вимагає, з одного боку, перевищення кінцевих
результатів від їхнього використання над витратами на розробку, виготовлення і
реалізацію, а з іншого - зіставлення отриманих при цьому результатів з результатами
від застосування інших аналогічних за призначенням варіантів інновацій.
Метод обчислення ефекту (доходу) інновацій, заснований на зіставленні
результатів їхнього освоєння з витратами, дозволяє приймати рішення про доцільність
використання нових розробок.
Слід розрізняти за змістом два поняття: економічний ефект (досягнення
позитивного результату - ефекту, вимірюється в грошовому еквіваленті) від
нововведення в цілому і економічна ефективність (включає удільні (на одиницю
продукції, послуг або вкладену гривню) показники, які характеризують нововведення з
якісної сторони) .
При розгляді альтернативних проектів застосовують такі напрями аналізу:
 порівнюється

індекс

рентабельності

проектів

з

середньою

ставкою

банківського кредиту;
 порівнюються періоди окупності інвестицій;
 порівнюється потреба в інвестиціях;
 враховується стабільність надходжень;
 порівнюється рентабельність інвестицій в цілому за весь строк дії проекту;
 порівнюється

рентабельність

інвестицій

в

цілому

з

урахуванням

дисконтування.
При цьому виходять з таких критеріїв прийняття інвестиційних рішень:


відсутність вигідніших альтернатив;



стислість терміну окупності;



відносна дешевизна проекту;



забезпечення стабільності надходжень;



висока рентабельність з урахуванням дисконтування.

Таким чином, оцінка ефективності інноваційних проектів дозволяє оцінити їх з точки
зору інвестиційної привабливості.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ HR-СТРАТЕГИИ КАК ЭЛЕМЕНТА КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Романовская А.Б.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The given work describes human resources management system, which include the
most important component, such as hr-strategy. This element of HR-management is keyfactors in business success in the competition on the market of goods and services. Such
management is based on human potential, the company focuses on the flexible regulation of
their behavior in order to achieve competitive advantage in the market and the objectives over
the long term.
В настоящее время функция управления персоналом на предприятиях
постепенно начинает переходить на новый качественный уровень – от исполнения
прямых указаний линейного руководства к целостной самостоятельной упорядоченной
системе, способствующей достижению долгосрочных целей предприятия. Важными
составляющими данной системы становятся такие элементы, как: кадровая политика и
кадровая стратегия.
Цель кадровой политики – обеспечить оптимальный баланс процессов
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с
потребностями самого предприятия, требованиями действующего законодательства и
состоянием рынка труда [1,3].
Традиционно кадровую политику разделяют на два типа – открытая и закрытая.
Основанием для такой дифференциации служит принципиальная ориентация на
собственный персонал, а также степень открытости по отношению к внешней среде при
формировании кадрового состава [2]. Открытая кадровая политика характеризуется
тем, что предприятие прозрачно для потенциальных сотрудников на любом уровне и
готово принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей
квалификацией. При закрытой кадровой политике предприятие ориентируется на
прием нового персонала только на низшие должностные уровни, а заполнение
вакантный должностей руководителей и ключевых специалистов происходит лишь из
числа сотрудников предприятия.
Таким образом, кадровая стратегия (HR-strategy) – специфический набор
основных принципов, правил и целей работы с персоналом, конкретизированных с
учетом типов организационной стратегии, организационного и кадрового потенциала, а
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также типа кадровой политики.
HR-стратегия является важнейшим фактором успеха предприятия в конкурентной
борьбе на рынке товаров и услуг. Такое управление опирается на человеческий
потенциал, ориентирует предприятие на гибкое регулирование своего поведения для
достижения конкурентных преимуществ на рынке, а также целей в долгосрочном
периоде. Это нашло отражение в проведенном SWOT-анализе системы HR-стратегии.
Сильные стороны/Strengths
-

последовательная

Слабые стороны/Weaknesses
- для специалистов, работающих в

политика

разных регионах, устанавливаются разные

развития и подготовки кадров;

- большой опыт работы ведущих системы оплаты труда;
- социальные льготы слабо зависят

специалистов.

от личной результативности работников.
Возможности/Opportunities

Угрозы/Treats

-

-

известность

и

стабильность

географическая

разбросанность

филиалов предприятия;

предприятия (корпоративный брэнд);

- климатические условия работы.

- сильная социальная политика.

Рисунок 1 – SWOT-анализ системы управления персоналом предприятия
Таким образом, управление персоналом является одной из важнейших
составляющих

частей

современного

менеджмента.

Такая

система

управления

предприятием становится эффективной при наличии грамотно-составленной кадровой
политики и кадровой стратегии, что позволяет повысить конкурентоспособность
предприятия.
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МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНОТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Рубан І.В.1, Косенко В.В.2, Давікоза О.П.3
1
2

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ДП "Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування"
3

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Вінниця

Offered

approach

to

the

design

of

composition

effects

in

informatively

telecommunication networks. It is set as a result of the conducted researches, that model of
informatively telecommunication network traffic which is based on confluence of the one
channel systems as M/M/1/n in the multichannel system, for enough certain represents
existent traffics; the characteristic feature of known system majority is an increase of mean
time of request expectation in a turn (middle length of turn) with growth of the system load .
Вимоги, що пред’являються до сучасних інформаційно-телекомунікаційних
мереж, зводяться до забезпечення високоякісної передачі, розподілу, зберігання та
перетворення різнорідної інформації, високого ступеню гнучкості її подальшого
розвитку, можливості управління з боку користувача, оперативного отримання від
мережі відповідних реакцій, об’єднання і розподілу ресурсів. Існуючі мережі зв’язку,
що були створені на традиційних принципах електрозв’язку, не дозволяють при
допустимих фінансових витратах забезпечити ці вимоги. Інтеграція різних видів зв’язку
(телеграфного, телефонного, передачі даних та ін.) на основі організаційних і
технологічних принципів є одним з етапів створення інформаційно-телекомунікаційних
мереж із інтеграцією служб (ІТМІС). Система комутації ІТМІС при обслуговуванні
виклику залежно від виду інформації повинна з’єднувати між собою одночасно
декілька каналів зв’язку, що призводить до подальшого ускладнення механізмів
управління телекомунікаційною мережею. Це означає, що у разі перевантаження
мережі може з’являтися додаткова нелінійність. Важливо відзначити, що в подібних
ситуаціях можуть виникати дуже складні взаємозв’язки між флуктуаціями робочого
навантаження

і

різними

мережевими

механізмами

управління.

Ці

взаємодії

представляють як потенційну причину виникнення фрактальної структури трафіку в
ІТМІС. В даний час, не дивлячись на значну кількість як теоретичних, так і
експериментальних робіт, присвячених телекомунікаційному трафіку, який має
фрактальну

структуру,

проблема

моделювання

процесів

злиття

декількох

інформаційних потоків в узагальнений трафік, а також процесу передачі такого трафіку
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незалежним споживачам вирішена лише в найпростіших окремих випадках. Тому
створення адекватної фізичної і математичної моделей композиції телекомунікаційного
трафіка дотепер є актуальною науковою задачею.
У доповіді розглядається модель процесу композиції телекомунікаційного
трафіка, що базується на об’єднанні одноканальних систем масового обслуговування
типу М/М/1/∞ в багатоканальну систему масового обслуговування з одночасним
обслуговуванням кінцевої кількості каналів і споживачів.
Запропонована модель дозволяє враховувати деякі специфічні особливості
фрактального трафіка, такі як існування кластеризації і несталість характеристик у всіх
часових масштабах. Крім того, фрактальний трафік добре описується повільно
затухаючими розподілами (наприклад, розподіл Парето, Вейбулла, логонормальний,
гіперекспоненціальний).

При

моделюванні

використані

відомі

формули

для

стаціонарних розподілів процесу загибелі та народження, а також мультиплікативна
теоремою для мереж Джексонівського типу. Окремо розглянуті питання об’єднання
рівнопотужних та різнопотужних каналів. Ефекти об’єднання виявилися настільки
значними при великому числі об’єднуваних систем масового обслуговування (СМО)
або при їх високому завантаженні, що можна говорити про сильну взаємодію між
об’єднуваними СМО.
В результаті проведених досліджень встановлено, що:
модель трафіка інформаційно-телекомунікаційної мережі, яка базується на злитті
одноканальних СМО типу М/М/1/∞ в багатоканальну систему, достатньо достовірно
відображає існуючі трафіки;
характерною особливістю більшості відомих СМО є збільшення середнього часу
очікування заявки в черзі (середньої довжини черги) із зростанням завантаження
системи;
стаціонарна ймовірність відсутності очікування збільшується із зменшенням
відмінності каналів за потужністю;
трафік, який був одержаний в результаті моделювання, по-перше, володіє властивістю довготривалої залежності (гіперболічна залежність основних параметрів об'єднаного трафіка), і, по-друге, ймовірно, володітиме властивістю масштабної інваріантності, що, можна розглядати як доказ фрактального характеру змодельованого трафіка.
Подальші дослідження планується проводити щодо імітаційного моделювання
запропонованої моделі об'єднання телекомунікаційного трафіка на базі злиття
одноканальних СМО з використанням нейродинамічного прогнозування.
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МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕДЛЕННЫМ DOS АТАКАМ
СЕРВЕРА ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Рубан И.В., Прибыльнов Д.В.
Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба
The increase of servers number and importance of noninterruptable services leads to
actuality of deny of service attack detection. One of DDOS attacks variety is slow DOS
attack. To develop effective counteraction instruments it is necessary to form a model of
attack and slow DOS counteraction model, that is what was fulfill in the work. Received
model is oriented status graph.
Экспоненциальный рост числа серверов, которые предоставляют клиентам
разного рода сервисы, приводит к изменению типов и изменению качества
предоставляемых услуг. Время отклика сервера на запрос клиента стремительно
сокращается. По данной причине даже незначительные задержки в обслуживании
приводят к потере клиентов. Критичным является отказ в обслуживании систем
специального назначения. Несмотря на то, что информационно-телекоммуникационные
сети

являются

совершенно

разными

по

назначению,

топологии

построения,

скоростным характеристикам и так далее, в технической реализации, они используют
различные

модификации

стека

протоколов

TCP/IP.

Это

делает

возможным

унифицированные атаки на механизм рестарта протокола ТСР, как систем
специального

назначения,

так

и

систем

общего

пользования.

Посылки

структурированных шаблонов трафика вызывают отказ в обслуживании потоков,
которые в результате проведения атаки синхронизируются. Для предотвращения
данного рода атаки необходимо создать модель медленной DOS атаки, а также модель
противодействия медленным DOS атакам. Модель медленной DOS атаки представляет
собой описание последовательности действий на графе. Модель противодействия
медленным DOS атакам представляет собой направленный граф состояний системы во
время проведения цикла обнаружения и противодействия. На основе данных моделей
разработаны: алгоритм выявления факта атаки; два алгоритма противодействия в
зависимости от условий проведения атаки. Базируясь на полученной модели атаки и
противодействия ей, а также необходимости создавать шаблоны трафика и
необходимости маскирования и учёта временных задержек в канале связи, предложен
подход к обнаружению и противодействию данному роду атак на механизм рестарта
протокола ТСР.
190

ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТАВКОЙ ПАКЕТОВ В СЕТЯХ ПОДДЕРЖКИ
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Рубан И.В., Смирнов А.О.
Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба, Харьков
This article describes the main, from the point of view of information security
weaknesses in the organization of the routing information - telecommunication networks.
Focused on the fact that the stage of network intelligence is the most important in the
implementation of a network attack. The upshot of the article is the definition of the basic
requirements to developed information technology.
Конфиденциальность информации, передаваемой посредством телекоммуникационных

сетей

(ТКС),

является

важным

вопросом

в

сфере

обеспечения

информационной безопасности (ИБ), актуальность которого стремительно растёт.
Любая сетевая атака начинается с сетевой разведки в целях определения
уязвимых мест сети и получения максимума информации о жертве. Важно отметить,
что для успешности данного мероприятия, нарушителю ИБ, как правило, необходимо
физически внедриться в среду функционирования жертвы. Логично, что средства
обнаружения вторжений (СОВ) должны детектировать активность нарушителя ИБ как
можно раньше. Но это затруднительно ввиду относительной пассивности средств
сетевой разведки и недостатков в организации маршрутизации в ТКС. Основным
недостатком, на наш взгляд, является локализация информационного потока в пределах
виртуального канала связи (ВКС) между абонентами.
Исходя из сказанного, подход к решению задачи безопасной доставки информационных пакетов в ТКС должен соответствовать следующим условиям: необходимо
распределять

поток между возможными маршрутами доставки, что позволит исклю-

чить локализацию информационного потока в пределах ВКС; выбираемые маршруты
могут иметь определённое количество общих рёбер, что позволит использовать сетевые
ресурсы более рационально; поток на каждом общем ребре должен быть минимизирован при заданном количестве используемых маршрутов; при решении потоковой задачи, необходимо учитывать характеристики каждого участка, а не маршрута в целом.
Это позволит более адекватно принимать решение о распределении потоков между
маршрутами с общими рёбрами; подход должен быть гибким и учитывать тип трафика.
При выполнении вышеуказанных условий нарушитель ИБ будет вынужден повышать активность, тем самым предоставляя возможность СОВ детектировать себя.
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СКРЫТАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ КАК
НАДСТРОЙКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОНОЙ
ТЕХНОЛОГГИИ В БИЗНЕСЕ
Рубан И.В, Хижняк И.А.; Несмиян А.Ю.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
In the report the analysis of existing methods of hiding information in graphic files,
which are considered as stegocontainers. A review of image analysis methods for identifying
such distortion depending on the amount of embedded data, determining the sustainability of
stegosystem to attacks. Direction for further research – definition of the fact of presence of the
hidden message in an alleged container with sufficient certainty. To solve this problem it is
necessary to analyze the statistical properties of the image.
В настоящее время распространено использование графических изображений в
качестве стегоконтейнеров. Это обусловлено многими причинами, одной из которых
является слабая чувствительность человеческого глаза к незначительным изменениям
цветовой гаммы изображения, его яркости, контрастности, содержания в нём шума,
искажениям вблизи контуров.
В докладе проведен анализ существующих методов скрытия информации в файлах графических форматов, которые рассматриваются как стегоконтейнеры. В методах,
осуществляющих модификацию младших битов (LSB-метод), в большинстве случаев
искажение не обнаруживается визуально, так как фактически данное преобразование
является шумом. В методах, использующих форматы данных, сжимающие графическое
изображение с потерей данных (например, JPEG), имеется возможность варьировать
качеством сжатого изображения в широком диапазоне, что существенно затрудняет
определение происхождения искажения. Также в докладе проведен обзор методов
анализа изображений, позволяющих выявлять подобные искажения в зависимости от
объёма встраиваемых данных, определяющих устойчивость стегосистемы к атакам.
Направление дальнейших исследований – определение факта наличия скрытого
сообщения в предположительном контейнере (изображении) с достаточной степенью
уверенности. Для решения данной задачи необходимо провести анализ статистических
свойств изображения. Рассмотренные методы стегоанализа основаны на обнаружении
отклонения наблюдаемого стеганографического изображения от его ожидаемой
модели, а класс статистических методов стегоанализа использует множество
статистических характеристик.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ МУЛЬТИПРОЕКТА
Сабадош Л.Ю., Бугас Д.Н., Чумаченко И.В.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «Харьковский
авиационный институт»
The problems of resource planning multiproject. The classification of conflicts in teams
multiproject. The reasons for their occurrence and ways to resolve them. The choice of
strategy and the development of information technology management solutions of the conflict
depends on the style of management and the nature of the conflict.
Существующие методы управления человеческими ресурсами в проекте
рассматривают ресурсный конфликт с точки зрения недостатка, перегруженности или
отсутствия ресурса, обладающего определенными компетенциями, назначения одного и
того же ресурса на несколько работ. Однако при управлении командой необходимо
учитывать влияние человеческого фактора. Любая команда проходит определенные
стадии

своего

развития.

Управление

конфликтами

в

командах

необходимо

осуществлять на протяжении всего жизненного цикла команды (от формирования
команды до завершения ее функционирования). Интенсивность, степень влияния на
результат проекта и возможность локализации конфликта различна в зависимости от
стадии развития команды и от скорости разрешения конфликта.
Характер течения конфликта может быть как явным, так и скрытым, а сам
конфликт носит деструктивный или позитивный характер. Использование принципов
конкуренции между проектами в рамках мультипроекта и между членами команды
проекта, позволяет повысить эффективность участников команды, что позитивно
влияет на управление компанией в целом. При деструктивном течении конфликта
вероятность успешного завершения проекта снижается.
При управлении мультипроектами конфликты могут быть рассмотрены на разных
уровнях: команда управления мультипроектом и команды проектов, входящих в
мультипроект. В зависимости от причины возникновения можно выделить следующие
виды конфликтов: конфликты целей (вызваны несовпадением целей), конфликты
интересов, конфликты в команде мультипроекта (уровень команда управления
мультипроекта), конфликты в команде проекта, межкомандные конфликты. В основе
возникающих конфликтов лежит межличностный конфликт (взаимные враждебные
осознанные действия между партнерами по общению или взаимодействию).
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Конфликты, возникающие на уровне управления мультипроектом, как правило,
оказывают непосредственное влияние на работу команд проекта, поскольку реакция на
конфликтную

ситуацию

распространяется

за

пределы

команды

управления

мультипроектом, а переносится на членов команды проекта. Примерами реакции
руководства мультипроекта на возникший конфликт может быть смена менеджера
проекта, которая влечет за собой перераспределение ресурсов в команде проекта,
скрытые и явные штрафные санкции (понижение приоритета проекта, уменьшение
финансирования и его несвоевременность, понижение рейтинга членов команды).
Ситуация

обостряется,

происходящие

события,

если

руководство

поддерживая

мультипроекта

политику

не

комментирует

«информационного

голода».

Рассмотренные санкции приводят к снижению мотивации команды, повышению
конфликтности, возникновению текучести кадров, возрастанию затрат на управление
проектом (за счет введение нового проектного менеджера, снижение эффективности в
период передачи дел), возрастанию затрат на социальное обеспечение (больничные
листы, выходные пособия), срыву сроков выполнения проекта, снижению качества как
самого проекта, так и продукта проекта, в ряде случаев возникает необходимость
формирования новой команды проекта. В результате происходит цепная реакция, при
которой конфликт перерастает в межкомандный. При этом команды проекта, втянутые
в конфликт, напрямую не заинтересованы в предмете конфликта, но являются
заложниками ситуации.
При возникновении внутри командных конфликтов ответственность за их
разрешение в первую очередь лежит на менеджере проекта, который должен
обеспечить нормальное функционирование команды. Если распределение ресурсов
осуществлялось сверху-вниз, т.е. ресурсы, которые назначаются на данный проект,
были выделены сверху без учета видения команды проекта менеджером проекта, то
конфликт между менеджером и командой возникает уже на стадии формирования
команды.

Применение

автоматизированных

специализированных

методик

по

командообразованию, сплочению команды, тренингов по снижению напряженности в
команде, позволяет снизить уровень конфликтности.
Таким образом, выбор стратегии и разработка информационной технологии
управления решения конфликта зависит от стиля управления и от природы конфликта:
избегание или уход, приспособление, принуждение или силовое разрешение
конфликта, компромисс, сотрудничество.
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АНАЛІЗ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХИСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ
Сєвєрінов О.В.
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
The results of analysis of pseudorandom sequence generators, which showed that the
promising direction in the development of provably stable generators HPV is the use of
redundant coding, where the task of restoring the secret rules of formation HPV is reduced to
the solution of theoretical problems slozhnostnoyi syndrome decoding.
Для

забезпечення

захисту

інформації

в

телекомунікаційних

мережах

використовуються різні криптографічні алгоритми і протоколи. При цьому однією із
задач є формування випадкових бітових послідовностей, що є необхідною умовою
генерації і формування ключових даних.
Дослідження робіт в галузі захисту інформації показали, що формування
випадкових і псевдовипадкових послідовностей (ПВП) здійснюється за допомогою
відповідних генераторів (ГПВП), реалізованих на основі різних відомих методів.
Найбільшого поширення набули ГПВП, засновані на використанні регістрів зсуву з
лінійними зворотними зв'язками (РЗЛЗЗ), а також на конгруентних перетвореннях.
Поряд з високими показниками швидкодії даний підхід, як правило, дозволяє
формувати ПВП максимального періоду. У теж час, як показують результати
досліджень, формовані псевдовипадкові числа (ПВЧ) не є криптографически стійкими,
правило їх формування легко розкривається після перехоплення зловмисником
фрагмента послідовності невеликої довжини.
Другим підходом є методи формування ПВЧ, засновані на використанні
математичного апарату булевої алгебри і нелінійних перетворюють функцій, широко
використовуваних у сучасних симетричних шифрах. Даний напрямок забезпечує високі
показники стійкості ПВЧ і порівняно невисоку обчислювальну складність реалізації.
Крім того данні ПВЧ не завжди володіють максимальним періодом.
Особливе місце в області формування ПВЧ займають методи, засновані на
зведенні задачі криптоаналізу до вирішення деякої теоретико-сложностної задачі
(факторизації, дискретного логарифмування). Данні методи формування ПВЧ є
найбільш перспективні за показниками стійкості і, як показують проведені
дослідження, володіють високими характеристиками статистичної безпеки. У теж час,
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як показує проведений аналіз, ці алгоритми обчислювально складні в реалізації (на 3-4
порядку в порівнянні з симетричними криптоалгоритмами) і не дозволяють формувати
ПВЧ максимального періоду.
Перспективним напрямком у розвитку методів формування ПВЧ є розробка та
дослідження ГПВЧ заснованих на проблемі декодування випадкового коду. За
допомогою маскування алгебраїчного коду під випадковий код, завдання декодування
для зловмисника представляється як обчислювально складна. Дійсно, не знаючи
правила маскування, зловмисник змушений використовувати складний декодер
випадкового коду, а весь процес кодування-декодування, в цьому випадку,
еквівалентний односторонньої криптографічного функції, складність декодування якої,
в загальному випадку, зростає з експоненціальною залежністю від довжини коду та/або
від його виправляючої здібності.
У доповіді представлені результати аналізу генераторів псевдовипадкових
послідовностей, які показали, що перспективним напрямком у розвитку доказовою
стійких генераторів ПСЧ є використання методів надлишкового кодування, де завдання
відновлення секретного правила формування ПВЧ зводиться до вирішення теоретикосложностної задачі синдромного декодування.
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УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ ПРОЕКТІВ ЗБИРАННЯ
ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Сидорчук О.В.1, Луб П.М.2, Т.Д. Гуцол3, О.В. Зеленський3
1

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
2
3

Львівський національний аграрний університет

Подільський державний аграрно-технічний університет

The system pre-conditions forming of projects implementation terms of sugar beets
harvesting and transporting are analyzed. The methodological grounds of productiontechnological risk management of these projects are marked. The expediency of simulation
modeling methods for research of management efficiency of the production-technological risk
in harvesting and transporting of sugar beets projects is exposed. The processes of the
production-technological risk management of projects are marked.
Недостатній

рівень

матеріально-технічного

забезпечення

сучасних

сільськогосподарських підприємств (СГП) України, що займаються вирощуванням
цукрових буряків, "штовхає" їх до технологічної кооперації із цукровими заводами, які
реалізовують проекти збирання врожаю та його транспортування. Під час здійснення
цих проектів виникають виробничо-технологічні ризики (ВТР) – небажані відхилення
показників їх ефективності, що є причиною виникнення специфічних задач із
управління ризиком, змістом та часом реалізації цих проектів.
Ефективне управління проектами збирання та транспортування цукрових буряків
(ЗТБ) вимагає розроблення специфічних методів та моделей дослідження ВТР, що є
основою розвитку теорії управління проектами. Розроблення цих методів та моделей
потребує врахування біологічних особливостей росту та розвитку цукрових буряків,
стохастичного впливу агрометеорологічних умов на їх вегетацію, роботи із механізованого збирання врожаю та його транспортування тощо. Особливістю проектів ЗТБ є те,
що за умови "ранніх" термінів початку робіт до моменту виникнення заморозків
порівняно більший календарний проміжок часу. Тоді знижується ризик втрат врожаю і
забезпечується повний його збір. "Пізній" їх початок (з моменту припинення приросту
маси кореня культури) зумовлює зменшення природно зумовленого фонду часу,
потребу збільшення темпів відповідних робіт і підвищує ризик втрат у проектах.
Відповідно до цього, зниження ймовірності ВТР на підставі управління часом
початку робіт у проектах ЗТБ включає ряд процесів. До таких процесів належить
ініціалізація, планування, виконання, здійснення контролю та закриття.
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Рис. Системні передумови формування термінів реалізації проектів ЗТБ: τпз – час
початку збирання цукрових буряків; Тс – середньодобова температура повітря, оС;
Δtзп – організаційно-обґрунтована тривалість робіт; Δtз – природо зумовлений фонд
часу бурякозбиральних робіт
Під час ініціалізації аналізують ефективність того чи іншого проекту, ЗТБ
окреслюють з чого має починатися проект і як здійснити цей початок. Для проектів
аналізується загальна площа цукрових буряків (для заданого переліку СГП), їх
потенційна врожайність, загальні витрати на вирощування та збирання культури.
Результат процесів планування у проектах ЗТБ зводиться до визначення того, які
роботи (збирання, транспортування тощо), чим (кількість та потужність комбайнів тощо), де
(перелік СГП, їх розташування), коли (терміни і черговість обслуговування полів) і в
якому обсязі слід виконувати у той чи інший календарний рік реалізації проекту. Дослідження ВТР, здійснюється на підставі нових методів та моделей, які враховують головні події та явища, що його зумовлюють, а також причинно-наслідкові зв’язки між ними.
У процесі виконання проекту отримують інформацію щодо витрат, втрат, термінів
його реалізації та потреби у ресурсах (технічних і трудових). На підставі цих
показників обґрунтовується сезонна програма та розпис комбайнів по полях, кількість
та часові характеристики роботи обслуговуючих транспортних засобів, складську
інфраструктуру тощо. Аналіз показників ефективності на кожному із етапів реалізації
проекту ЗТБ і співставлення їх із плановими дає змогу здійснити контроль за його
змінами. На цій підставі виникає можливість оцінити зміст та час робіт у проектах, ВТР
та обґрунтувати коригуючі дії. Процеси закриття проекту ЗТБ, а саме доведення його
до логічного завершення, характеризуються виведенням технічних засобів із
користування, встановлення їх на зберігання, виконання договірних зобов’язань щодо
готівкових розрахунків за виконану роботу, реалізовану продукцію тощо.
Таким чином, управління ВТР у проектах ЗТБ необхідно здійснювати на підставі
кількісного оцінення показників ефективності їх реалізації. Щоб отримати ці показники
необхідно розробити відповідні моделі, які дають змогу об’єктивно відобразити
мінливість предметних умов та їх вплив на перебіг робіт у проекті ЗТБ.
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА
СБЫТА ПРИРОДНЫХ АНТИБИОТИКОВ
Сладков А.В., Кошкин А.В., Игнатова В.А, Полонская А.А. Самедов А.Э.
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (БФ)
Development of marketing strategy is one of the most important activities of the
enterprise which is engaged in any production. Under development of marketing strategy we
set before ourselves the following purposes: 1 . to develop the offer, 2 . to find and classify all
consumers, 3. to offer silver to all consumers
Разработка маркетинговой стратегии является одним из важнейших направлений
деятельности предприятия, которое занимается каким-либо производством. Под
разработкой маркетинговой стратегии мы ставили перед собой следующие цели:
1. разработать коммерческое предложение,
2. найти и классифицировать всех потребителей,
3. предложить серебро всем потребителям.
Коммерческое предложение по организации промышленного производства
коллоидных

растворов

наночастиц

серебра

и

использование

их

в

качестве

модификаторов для получения новых материалов выглядит следующим образом: в
скором времени нами будет освоено промышленное производство препарата коллоидного водного раствора наночастиц серебра. Препарат активен против широкого
спектра бактерий (включая микобактерии туберкулёза, синегнойной палочки,
кишечной палочки, стафилококков и др.), инактивирует вирусы полиомиелита, гриппа,
ВИЧ, кори, эпидемиологического паротита и др., обладает фунгицидными свойствами.
Изучив рынок данного производства, мы выяснили, что препараты на основе
коллоидного водного раствора наночастиц серебра, предлагаются как за рубежом, так и
в России.
Данные по итогам наших исследований на рынке: компании, производящие
коллоидное

наносеребро:

НПО

Звезда,

Санкт-Петербург",

АтБион-2"

ЗАО

"Наноиндустрия", Москва, цена которого составляет 2500 руб/литр, представлены в
табл. 1. По итогам исследований видно, что цена препаратов варьируется от 344 руб/мг до 2392 руб/мг. Планируемая же цена нашего препарата на много ниже - 400 руб/литр,
но не смотря на такую разницу в цене, наш препарат по некоторым параметрам
эффективнее, благодаря применению новых технологий и более высокой концентрации
серебра.
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Наименование БАД

Цена за
Объем
Содержание
Содержание Цена за
1 мг
флаконов в серебра мг ppm серебра во флакон*
серебра,
мл
в мл
флаконе, мг в руб.
в руб.

«Коллоидное
серебро»
(«ColloidalSilver»)
для 118
0,035
35
Витамах, США
«Окси
Сильвер»
60
0,008
8
(«QxySilver»), США
«Коллоидное
серебро»
(«ColloidalSilverOligo»),
60
0,0107
10
США
«Коллоидное
серебро
НСП» («Colloidal Silver 118
0,014
14
NSP»), США
«Формула
здоровья
«Коллоидное
серебро» 118
0,015
15
(«ColloidalSilver») США
«Сильвер-Макс»
(«SilverMax»), Канада для 118
0,010
10
«Coral Club»
Отдельной строкой (Coral Clab для дистрибьюторов)
Российское
«Князь
Серебряный»
25
0,01
10
Курортмедсервис
«Аргоника®»
10
0,70- 0,85 850
(«Argonica»)

4,13

1419

344

0,48

1148

2392

0,642

1148

1788

1,65

1100

666

1,77

1200

680

1,18

714

605

570

483

0,25

177

708

7-8,5

915

108

Препарат безопасен для человека и животных, имеет широкий спектр
применения.
В будущем на основе препарата планируется подготовка к производству ряда
новых технологий и товаров: лаки и краски с бактерицидными свойствами; обои и
ламинат

бактерицидными поверхностями; биоциды, препятствующие образованию

биоплёнки в баках хранения воды, градирнях и трубопроводах различных систем;
ткани

с

приобретёнными

в

процессе

стирки

бактерицидными

свойствами;

косметические средства, с заживляющим, противовоспалительным, тонизирующим и
балансирующим действием на кожу.
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РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ЧЕРЕЗ
ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ СТРУКТУРИ БЮДЖЕТІВ
Снісаренко О.Б., Гусєва Ю.Ю., Гребенікова О.В.
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”
Using of state and regional financial resources is a basic factor which determines the
direction of fiscal policy. Influence of budget charges’ structure on the level of region’s socioeconomic development is considered. Intercommunication between the volumes of budget’s
social charges and charges on economic development and influence of their correlation on the
level of economic development of region а investigated. The mathematical model of
economic development and basic budgetary indexes intercommunication is built.
Питання оптимізації структури видаткової частини бюджетів для досягнення їх
найкращого співвідношення і забезпечення на цій основі запланованого рівня
соціального забезпечення населення та захисту соціальних гарантій громадян
одночасно з досягненням бажаного рівня економічних перетворень та розвитку
залишається, на даний час, відкритим. Актуальним є і завдання встановлення обсягів
основних статей бюджетних видатків для забезпечення необхідного рівня як
соціального, так і економічного розвитку протягом відведеного бюджетного періоду.
Дослідження впливу соціальної та економічної частин видатків бюджету на рівень
розвитку проведено на прикладі Харківського регіону. Досліджено формування
дохідної та використання видаткової частин бюджетів Харківського регіону.
Аналіз стратегій складання бюджетів в Україні (на регіональному і державному
рівнях) виявив залежності між динамікою приросту видатків на соціальну сферу,
соціальний захист та соціальне забезпечення населення з приростом ВВП (ВРП).
Якщо органами місцевої влади при складанні місцевих бюджетів на наступні роки
планується встановити обсяг видатків на соціальний захист населення у такому розмірі,
що темп їх приросту буде перевищувати плановий темп приросту ВРП, то у наступний
бюджетний період обов’язково буде спостерігатися скорочення темпу приросту
реального ВРП. У Харківському регіоні така ситуація спостерігалася у 2007, 2010 та
2011 рр.
Подібні залежності простежуються між темпами приросту середньої заробітної
плати, видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення населення порівняно з
приростом ВРП. Якщо темп приросту видатків на соціальний захист та соціальне
забезпечення населення в поточному періоді більший за темп приросту заробітної
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плати в поточному періоді, то в наступному бюджетному періоді спостерігається
уповільнення темпу приросту ВРП. Показовими по Харківському регіоні знову були
2007, 2010 та 2011 рр. Зниження приросту ВРП спричиняє той факт, що темп приросту
заробітної плати менше ніж темп приросту соціальної допомоги населенню, і тому
населення все більше очікує на допомогу і захист зі сторони держави, і все менше
зацікавлене у власних ініціативах. Це призводить до зниження рівня економічного
розвитку регіону.
При

дослідженні

побудовано

математичну

модель

взаємозв’язку

рівня

економічного розвитку регіону з основними бюджетними показниками:
Y=-0,1498-0,2766·х1+1,2635·х2-0,0219·х3+0,0700·x4+0,1957·x5+0,0079·x6.
До моделі увійшли такі фактори як:
х1 – рівень безробіття в регіоні;
х2 – середня заробітна плата по регіону;
х3 – обсяг видатків бюджету на соціальний захист населення;
х4 – обсяг видатків бюджету видатки на соціальну сферу;
х5 – загальний обсяг видатків бюджету;
х6 – обсяг видатків бюджету на економічний розвиток.
Залежною змінною Y є темп приросту ВРП.
Використання отриманої математичної залежності буде доцільним при складанні
проектів бюджетів на наступні роки, коректуванні та контролюванні отримуваного
ВРП при виконанні бюджетів за рахунок корегування співвідношення відповідних
обсягів видатків з бюджету. До таких видатків, в першу чергу, належать видатки на
економічний розвиток та соціальну допомогу населенню.
Для забезпечення рівня життя населення держава може використовувати
різноманітні стратегії, спрямовані як на економічний розвиток, працевлаштування
населення, зниження безробіття та інше, так і на забезпечення різних видів соціальних
гарантій за рахунок бюджетного фінансування. Реалізації перспективних стратегії
регіонального розвитку сприяє досягнення оптимального співвідношення видатків
бюджету. Одним з засобів вирішення такого завдання є використання розробленої
математичної моделі та виявлених залежностей, які доцільно застосовувати при
формуванні бюджетної стратегії та проведенні розрахунків для складання бюджетів.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Соколов О.Є.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The effectiveness of innovation and investment building enterprise requires the modern
scientific and methodological support, based on the selection of the most efficient real
innovation and investment projects in order to create an optimal investment program for
innovative enterprises in a specific financial restrictions on the capital budget of the
enterprise. In assessing future cash receipts from the sale of each project is important to take
into account the investment risk that will contribute to the reliability of the results.
Одним із важливих шляхів зміцнення економіки підприємств машинобудування у
країні є широке впровадження інноваційно-інвестиційних проектів [1-3]. Комплекс
питань, пов'язаних із здійсненням ефективної інноваційної та інвестиційної діяльності
машинобудівного підприємства, вимагає ухвалення рішень у сфері відбору найбільш
ефективних реальних інноваційно-інвестиційних проектів з метою формування
оптимальної інноваційно-інвестиційної програми підприємства в умовах конкретних
фінансових обмежень щодо капітального бюджету даного підприємства.
Формування

оптимальної

сукупності

інноваційно-інвестиційних

проектів

націлено на забезпечення реалізації інвестиційної стратегії підприємства шляхом
відбору найбільш прибуткових, ефективних і безпечних реальних інвестицій за умови
обмеженості фінансових ресурсів підприємства.Досягнення мети щодо забезпечення
високих темпів зростання капіталу направлено на підвищення ефективності діяльності
підприємств машинобудування в довгостроковій перспективі. Визначення сукупності
реальних інноваційно-інвестиційних проектів машинобудівного підприємства –
інвестиційного портфеля є формою реалізації його інвестиційної програми .
Формування

оптимальної

сукупності

інноваційно-інвестиційних

проектів

машинобудівного підприємства базується на використанні відповідної інформації
щодо: - аналізу інвестиційного попиту підприємства; оцінки розміру альтернативних
інвестицій, що потребують відповідні інноваційно-інвестиційні проекти; оцінки
можливих джерел фінансування інвестицій; визначення реальної можливості залучення
конкретних джерел фінансування; затвердженого капітального бюджету підприємства;
оцінки майбутніх грошових надходжень від реалізації сукупності інноваційноінвестиційних проектів.
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При цьому можливо розглядати складні, динамічні задачі, які потрібують
оптимізації розподілу інвестицій. Найбільш типова інвестиційна ситуація пов'язана з
формуванням інвестиційного портфеля підприємства, до складу якого повинні увійти
такі інноваційно-інвестиційні проекти, які відповідатимуть обраному критерію
розвитку підприємства [4, 5]. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки
можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим, будь-яке машинобудівне
підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тому і
виникає

необхідність

вирішення

задачі

формування

оптимальної

сукупності

інноваційно-інвестиційних проектів підприємства в умовах жорсткого обмеження
коштів, що можуть бути виділені на інвестиційні заходи, тобто в умовах сформованого
ліміту капітального бюджету. В цьому випадку задача формування оптимального
інвестиційного портфеля підприємства по суті стає задачею формування оптимальної
інноваційно-інвестиційної програми підприємства.
Постановка задачі щодо формування оптимальної сукупності інноваційноінвестиційних проектів машинобудівного підприємства включає таке:
- загальна сума фінансових ресурсів підприємства за рік обмежена зверху;
- є декілька взаємно незалежних інноваційно-інвестиційних проектів з сумарним
об'ємом необхідних інвестицій, що перевищує ресурси, які керівництво установило на
інвестиційні заходи;
- потрібно сформувати сукупність реальних інноваційно-інвестиційних проектів,
яка би відповідала цілям розвитку машинобудівного підприємства, що по суті потребує
скласти оптимальну сукупність інноваційно-інвестиційних проектів, котра забезпечила
би максимізацію сумарного можливого приросту капіталу.
Залежно від того, піддаються дробленню альтернативні проекти чи ні, можливі
різні способи вирішення даної задачі. Перший спосіб вирішення даної задачі полягає
в тому, що можна реалізовувати не тільки цілком кожний із аналізованих проектів, але
і будь-яку його частину; при цьому береться до розгляду відповідна частка інвестицій і
грошових надходжень. Процес вирішення задачі відбувається у такій послідовності:
- для кожного альтернативного інноваційно-інвестиційного проекту, що може
увійти

до

інвестиційного

портфеля,

розраховуються

два

показника:

індекс

рентабельності PJ і чистий приведений ефект NPV;
-

сукупність

альтернативних

інноваційно-інвестиційних

проектів

упорядковується за убуванням чисельного значення показника PJ;
- до інвестиційного пакету – інвестиційного портфелю включаються перші k
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проектів, які по суті у повному обсязі можуть бути профінансовані підприємством;
- черговий (k+1) інноваційно-інвестиційний проект береться не в повному об'ємі,
а лише в тій частині, в якій він може бути профінансований.
Таким чином буде сформована оптимальна сукупність інноваційно-інвестиційних
проектів, що забезпечує максимальне значення критеріального показника, у якості
якого виступає чистий приведений ефект. У другому випадку оптимальну комбінацію
інноваційно-інвестиційних проектів знаходять послідовним переглядом усіх можливих
варіантів поєднання реальних проектів і розрахунком сумарного NPV для кожного з
варіантів. Сукупність інноваційно-інвестиційних проектів, що максимізує сумарний
NPV, і визначається оптимальною для машинобудівного підприємства. Напрямами
подальшого вдосконалення науково-методичного забезпечення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств машинобудування є урахування інвестиційних ризиків при оцінці майбутніх грошових надходжень від реалізації кожного
інноваційно-інвестиційного проекту при формуванні їх оптимальної сукупності.
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ДІАГНОСТИКА КРИЗИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Соколова Л.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
As market conditions every industrial enterprise in the activity faces uncertainty over
developments and unpredictable environmental effects. The problem is that many managers
are responding to the crisis only with the advent of when bankruptcy or liquidation is
inevitable. In order to prevent the financial crisis to pursue a comprehensive diagnosis of the
crisis in the management of enterprise and made it necessary to develop an appropriate
scientific methodologies.
У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності
стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом
зовнішнього середовища. У більшості випадків недбале управління і невизначеність у
майбутньому зумовлюють появу кризових явищ на підприємствах. Проблема полягає в
тому, що багато керівників реагують на кризу тільки з її появою, коли банкрутство чи
ліквідація є неминучими.
Актуальність даного дослідження полягає у тому, що у сучасних умовах
невизначеності, мінливості, флуктуації факторів зовнішнього середовища однією із
найважливіших задач поліпшення фінансового стану та зміцнення ринкових позицій
підприємств промисловості стає формування стратегії розвитку на основі прийняття
top-менеджерами науково обґрунтованих управлінських рішень.
Економічний розвиток підприємства полягає в динамічній гармонії його росту й
стійкості. Сьогодні світова економіка переживає серйозні зміни у зв’язку з подоланням
наслідків економічної кризи, що проектується на ринкові умови діяльності
промислових підприємств України. Тому існування та успішний розвиток кожного
підприємства безпосередньо залежать від розробленої стратегії і методів її
впровадження, знання ситуації на ринку та спроможності працювати якщо не з
прибутком, то хоча б з повним покриттям своїх витрат. Це актуалізує проблему
своєчасного проведення процедури діагностики кризи підприємства, що потребує
відповідного науково-методичного забезпечення.
Авторське бачення змістовного наповнення пропонованого науково-методичного
забезпечення діагностики кризи підприємства полягає у реалізації таких заходів, як:
- формування напрямів проведення діагностики кризи;
- вибір методик проведення діагностики кризи підприємства;
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-

формування

сукупності

фінансово-економічних

показників

оцінки

для

проведення діагностики кризи підприємства;
- проведення відповідних розрахунків з використанням ПК та отримання
чисельних результатів діагностування кризи підприємства;
- аналіз отриманих результатів діагностики кризи та встановлення відповідного
діагнозу;
- за необхідністю, прийняття рішення щодо розробки заходів, направлених на
поліпшення фінансового стану підприємства, та їх реалізація.
У якості напрямів проведення діагностики кризи підприємства було обрано такі:
діагностика динаміки структури балансу підприємства; діагностика фінансового стану
щодо схильності підприємства до банкрутства; експрес-діагностика фінансового стану
підприємства; виявлення ознак прихованого банкрутства; виявлення ознак доведення
до банкрутства; аналіз отриманих результатів фінансової діагностики; прийняття рішеня щодо розробки та реалізації заходів, направлених на поліпшення фінансового стану.
За кожним обраним напрямом діагностики кризи пропонується використовувати
такі методики:
- за напрямком «діагностика структури балансу підприємства» – методика
В.В. Ковальова [1, с. 60];
- за напрямком «діагностика фінансового стану щодо схильності підприємства до
банкрутства» – методика У. Бівера [2,

с.. 179, 189];

- за напрямком «експрес-діагностика фінансового стану підприємства» – методика
Р. С. Сайфуліна і Г. Г. Кадикова [2, с. 180];
- за напрямком «виявлення ознак прихованого банкрутства» – методика
О. Кононенко та О. Маханько [3, с. 95–97]);
- за напрямком «виявлення ознак доведення до банкрутства» – методика
О. Кононенко та О. Маханько [3, с. 94–95]).
З метою проведення певних розрахунків у відповідності до обраних методик
необхідно використати початкову інформацію та оцінити ряд фінансово-економічних
показників, а саме: за напрямком «структура балансу підприємства» – темпи росту
показників валюти балансу підприємства, питомої ваги складових активу та пасиву; за
напрямком «діагностика фінансового стану щодо схильності підприємства до
банкрутства» – динаміка показників рентабельності активу, фінансового левериджу,
коефіцієнту Бівера, коефіцієнту покриття активу чистим оборотним капіталом,
коефіцієнту

покриття;

за

напрямком

«експрес-діагностика
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фінансового

стану

підприємства» – коефіцієнт забезпечення власними коштами, коефіцієнт поточної
ліквідності, рентабельність власного капіталу, інтенсивність обігу капіталу, коефіцієнт
менеджменту; за напрямком «виявлення ознак прихованого банкрутства» – коефіцієнт
абсолютної та поточної ліквідності (за методикою [3, с. 95–97]); за напрямком
«виявлення ознак доведення до банкрутства» – коефіцієнт забезпечення зобов’язань
підприємства усіма його активами, коефіцієнт забезпечення зобов’язань підприємства
усіма його оборотними активами, розмір чистих активів.
Для рішення даної задачі обрані детерміновані аналітичні прикладні змішані моделі і
відповідні методи детермінованого аналізу.
Процедура діагностики кризи в управлінні діяльністю підприємства реалізована в
середовищі Microsoft Excel. Програма є файлом «Діагностика кризи підприємства. Xls».
Для

проведення

процедури

діагностики

кризи

управління

діяльністю

підприємства використовується цифрова інформація, яка міститься у формах офіційної
статистичної звітності:форма № 1 – «Баланс підприємства»; форма № 2 – «Звіт про
фінансові результати». З форми № 1 використовуються такі показники активу та пасиву
підприємства: актив (баланс, валюта балансу); пасив; необоротні активи; знос; оборотні
активи; грошові кошти; власний капітал; довгострокові зобов’язання;

поточні

зобов’язання. З форми № 2 використовуються такі показники: дохід (виручка) від
реалізації продукції; фінансовий результат до оподаткування; чистий прибуток.
Практичне використання запропонованої науково-методичної розробки щодо
забезпечення діагностики кризи підприємства, що на відміну від існуючих методик,
ґрунтується на системному підході та використанні ПК, забезпечує top-менеджерів
промислових підприємств зручним, сучасним та ефективним інструментарієм для
своєчасного

прийняття

науково

обґрунтованих

управлінських

рішень

щодо

коригування стратегії і тактики у напрямку зміцнення фінансової стабільності
підприємств та зростання рівня їх конкурентоспроможності на ринках збуту продукції.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІНИ ПРАВ НА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
Сословський В.Г., Сословська І.В.
Харківський інститут банківської справи УБС НБУ
The report presents the results of a study of situations in which, for various reasons, the
bank deems it necessary to sell the rights for lending or client deems it necessary to sell the
rights to the realization of the investment project to third parties. Sales project initiative may
come from the client or from the bank. Previously received loans do not allow customers to
sell projects without the involvement of the bank and vice versa. Using simple mathematical
models studied pricing strategies of market participants of investment projects.
У процесі реалізації інвестиційних проектів нерідко виникають ситуації, коли в
силу виниклих обставин незавершений інвестиційний проект, що фінансується з різних
джерел, клієнту необхідно продати права на його реалізацію третім особам, а банку,
який приймає участь у кредитуванні проекту, вигідно передати права на кредитування
проекту іншим банкам. Раніше отримані кредити не дозволяють клієнтам продавати
проекти без участі банку і навпаки.
Мета роботи - побудувати модель і вивчити з її допомогою взаємовідносини
учасників проектного фінансування у випадку передачі третім особам прав на
реалізацію незавершеного інвестиційного проекту і на його фінансування.
Є численні зарубіжні та вітчизняні публікації, присвячені питанням оцінки
вартості готового бізнесу, майнових комплексів виробничого призначення. В Інтернет
створені спеціалізовані сайти-магазини з продажу готового бізнесу, бізнес планів
проектів, земельних ділянок та будівель під організацію бізнесу. Між тим нами не
знайдено публікацій з дослідження ситуації продажу клієнтами банків незавершених
проектів і відповідно переуступки банками права кредитування таких проектів.
Для вивчення процесу інвестування нових проектів та проектів, що потребують
перерозподілу прав фінансування, спочатку нами було розроблено прости і зручні для
практичного застосування статичні і динамічні математичні моделі лінійного виду.
Наприклад, статична модель описувала таки умови. На певний момент часу в регіоні
існує потреба у рефінансуванні n інвестиційних проектів. По кожному j-му проекту
відома решта потреби в кредиті bj і показники ефективності θj (j=1,…,n). Кредити
можуть надати m комерційних банків регіону. Кредитні ресурси кожного i-го банку є
обмеженими, постійно змінюються у часі, але у фіксований момент часу їх можна
визначити і задати величиною ai грошових одиниць (i=1,…,m). Вартість кредиту в
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кожному банку складає Rі. У випадку, коли i-й банк кредитує j-й проект, потрібно
розрахувати вартісні значення показника cij, що показує ефективність обслуговування iм банком j-го проекту в розрахунку на одиницю кредитного ресурсу. Для спрощення
значення cij вважались точковими, хоча завдяки конкуренції та обмеженості інформації
ці значення доцільно довірчими інтервалами зміни або множиною нечітких чисел.
Наведені умови можна представити моделлю транспортної задачі відкритого типу
C( x)  i 1  j 1 cij xij  max
m

з цільовою функцією

n

, де xij - обсяги кредитів, які надаються i-

тим банком для реалізації j-го проекту. Добуток cijxij повинний мати економічний зміст
і методику визначення.
Існує низка показників оцінки ефективності надання банком кредиту. З
урахуванням особливості задачі був обраний показник NPVij - чистий дисконтований
дохід i-го банку від потоку платежів j-го позичальника (проекту).
 Tij CFijt
 x ij , якщо кредит надається одним платежем;

t  k ij (1  rij )
NPVij   T
T
ij
CFijt
x ijt


, якщо кредит надається декількома платежами,


t
 (1  r t )
t  k (1  rij )
ij
t  k ij

де CFijt - чистий грошовий потік i-го банку від j-го позичальника за t-й період
часу у вигляді процентів за користування кредитом та виплат основної суми боргу; rij форвардна процентна ставка узгоджена між банком і позичальником на період дії
кредитної угоди; t - порядковий номер поточного періоду часу, t= 0,1,…, T; kij - періоду
часу, з якого планується сплачувати проценти та/або сплачувати основний борг,
обирається за згодою між банком і позичальником; Tij- кількість періодів, визначених
кредитною угодою між банком і позичальником; xij - сума кредиту, яка банком
одноразово надається позичальнику; rijt - поточна ставка, яка може застосуватися для
розрахунків за t-й період часу; xijt - сума кредиту, яка банком надається позичальнику в
t-й період часу на умовах траншу.

Значення NPVij віднесені до суми наданого кредиту характеризують прибутки
банку в розрахунку на одну грошову одиницю кредиту:

cij  NPVij / xij

або

T
cij  NPVij /[t  k xij /(1  rijt )] . Наведений підхід пропонуються використовувати для
ij

ij

розрахунку значень показника критерію оптимальності сij у задачах розподілу та
перерозподілу кредитних ресурсів банків між інвестиційними проектами.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ СТАБИЛИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Старостина А.Ю.
Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.
The features of functioning of communal enterprises of Ukraine were in-process
considered, their basic problems are described. It was exposed, that for their further effective
activity application of methodology of Р2M, and application of the stabilizing programs, is
needed. The row of specific attributes is considered inherent the process of forming of these
programs, and the mechanism of stabilizing program development is offered allowing to take
into account their specific.
На сегодняшний день большинство предприятий коммунальной сферы Украины
находятся в кризисном состоянии. Это связано с наличием значительного числа
негативных факторов, среди которых выделяют несостоятельность существующей
системы управления данными предприятиями, которая базируется на принципах
руководства, которые действовали в СССР, и не отвечает современным условиям,
которые создаются внешней средой функционирования коммунального предприятия.
Как следствие наблюдается возникновение ряда негативных событий, которые ведут к
устареванию и необновляемости основных фондов коммунальных предприятий,
возрастанию их энергозатратности, снижению качества предоставляемых услуг,
ухудшению абонентской культуры, и т.д.
В связи со сложившимся положением, руководством большинства коммунальных
предприятий, предпринимается ряд мер по выводу организаций из кризисного
состояния. Но, как правило, в связи с отсутствием достаточного количества
необходимых ресурсов (в том числе и финансовых), действия по повышению
эффективности деятельности предприятий носят несистемный и точечный характер,
что зачастую приводит к недополучению запланированного эффекта от этих
мероприятий.
Таким образом, существует актуальная необходимость в применении на данных
предприятиях современных методов управления, которые базируется на комплексном
подходе и будут способствовать выведению данных предприятий из кризисного
состояния путем стабилизации их деятельности.
После проведенного анализа, было выявлено, что в данном случае наиболее
целесообразно использовать программный менеджмент, а именно программы
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стабилизации, разработанные на основе методологии Р2М, с их адаптацией к
специфике функционирования коммунальных предприятий Украины.
Неотъемлемой составляющей программного менеджмента является процесс
разработки программы, который базируется на оценке альтернативных вариантов и
выборе наиболее оптимального с учетом ресурсных ограничений.
Специфика коммунальных предприятий заключается в том, что в программу
стабилизации должны быть включены ряд проектов и работ, которые являются
обязательными для дальнейшего развития предприятия, но неприоритетными с точки
зрения экономической оценки данных проектов. Таким образом, целесообразно
изначально разделить проекты и работы, на две группы: первая группа будет включать
проекты и работы, нацеленные на обеспечение развития предприятия независимо от их
прибыльности, а вторая группа будет состоять из проектов характеризующихся
высоким уровнем экономической эффективности, но низкой степенью обязательности.
В рамках каждой группы предполагается проведение оценки проектов и работ с
точки зрения ожидаемого эффекта при их реализации в различных комбинациях, на
базе полученных данных производится ранжирование альтернатив и отказ от менее
приоритетных комбинаций проектов и работ. В результате будут получены две
совокупности альтернатив, каждая из которых будет обладать рядом специфических
характеристик.
В дальнейшем предполагается анализ возможности реализации различных
комбинаций данных альтернатив с целью получения информации о наиболее
предпочтительном наборе проектов и работ с учетом наличия различных ресурсных
ограничений. На основании полученных данных делается вывод о включении в
программу стабилизации коммунального предприятия наиболее перспективных
проектов и работ.
Сформированная таким образом программа стабилизации коммунального
предприятия будет обладать рядом положительных характеристик, а именно:
комплексностью, оптимальностью, экономичностью, масштабностью, управляемостью,
инновационностью, что будет способствовать выведению коммунальных предприятий
Украины из кризисного состояния.
Также успешная реализация программ данной направленности позволит вывести
предприятия

коммунальной

сферы

Украины

на

качественно

новый

уровень

функционирования и создаст достаточное основание для позитивного развития отрасли
в целом.
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МЕТОД СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ - ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ МОДЕЛЯХ
Статкус А. В., Сафонов А.С., Сергиенко А.С.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Acute cerebral ischemic events are associated with rupture of vulnerable carotid plaque
and subsequent thrombosis. Factors such such as luminal stenosis and fibrous cap thickness
have been thought to be important risk factors for plaque rupture. The report addresses an
adequacy, restrictions and usability of lumped parameter method in modeling of
hydrodynamic processes in the vessel with cardiovascular atherosclerotic disease. The lumped
parameter model was elaborated to simulate blood flow in the proximity to atherosclerotic
plaque. High correlation between computational simulations for blood flow using finite
element solver and proposed model is stated.
Атеросклероз занимает ведущее положение в мире среди причин смертности и
нетрудоспособности населения. Разрыв атеросклеротической бляшки в сонной артерии
является главной причиной инсульта, а в аорте ведет к инфаркту миокарда. Бляшка
представляет собой двухслойное утолщение стенки сосуда; ее внутренняя часть,
называемая ядром и состоящая, главным образом, из желеобразного вещества – липида,
покрыта тонкой плотной пленкой фибрина. В текущей клинической практике отбор
пациентов для хирургического удаления бляшки (эндартеректомии) основывается на
степени сужения просвета в сосуде, известного как степень стеноза. Операция
считается целесообразной при высокой степени стеноза. В последнее время
установлено, что на уязвимость бляшки и опасность ее разрыва влияют и некоторые
другие факторы, в первую очередь, толщина ее поверхностной пленки и состав ядра.
Существующая диагностика атеросклероза включает инвазивные и неинвазивные
методы,

основанные

на

рентгеновском,

доплеровском

ультразвуковом

или

томографическом исследовании сосуда. Однако по мнению медицинского сообщества в
целом решение об операции в настоящее время основывается на недостаточно научно
обоснованной

методологии.

Существует

насущная

потребность

в

разработке

усовершенствованных методов отбора пациентов для эндартеректомии, а также
инструментального и технологического обеспечения этого отбора. Поиску таких
методов в значительной степени способствует наличие адекватных моделей
гидродинамических явлений в сосуде. Для построения этих моделей в случае
простейшей – цилиндрической – конфигурации сосуда используются аналитические
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решения уравнений гидродинамики, известные как потоки Пуазейля и Вумерсли. В
настоящее время распространение приобретают численные расчеты кровотока методом
конечных элементов (МКЭ). Этот метод предполагает решение соответствующих
уравнений в каждом узле двух- или трехмерной сетки подлежащего анализу участка
сосуда. Однако высокая вычислительная трудоемкость МКЭ, отсутствие его
реализаций в составе доступных пакетов програмного обеспечения и сложность
подготовительной фазы вычислений до сих пор препятствуют его повсеместному
внедрению для целей моделирования взаимодействия потока и сосуда. По этой причине
интерес исследователей привлекает метод сосредоточенных параметров (МСП) как
некоторая альтернатива пространственно распределенным вычислениям в рамках МКЭ.
Этот метод основан на электромеханических аналогиях и сводится к представлению
механического объекта исследования – будь то акустическая или гидромеханическая
система – некоторой эквивалентной электрической схемой. Задаваясь формой
воздействия на ее входе, можно рассчитать поведение этой системы в соответствии с
принципами расчета электрических цепей. Достоинством МСП является сравнительно
простые вычисления, а недостатком – его неспособность оценить пространственное
распределение параметров кровотока в том или ином поперечном сечении сосуда. В
докладе обсуждается разработанная авторами МСП-модель, позволяющая выполнять
расчеты давления и скорости кровотока в сосуде при произвольной форме
пульсирующего градиента давлений на его входе и выходе. В модели предусмотрена
возможность масштабирования при разбиении участка сосуда на звенья. Давление и
скорость кровотока рассчитываются в местах соединения звеньев – узлах модели – в
виде функций времени. Масштабирование, то есть уплотнение узлов вдоль оси сосуда,
дает возможность определить зависимости давления и скорости кровотока от
продольной координаты. Эксперименты показали высокую степень коррелированности
оценки гидродинамических явлений в сосуде по данным разработанной МСП-модели и
данным аналитических методов и МКЭ для нескольких конфигураций сосуда и потока.
Дальнейшие исследования направлены на уяснение точной количественной связи
поведения

параметров

МСП-модели

и

поперечных

профилей

одноименных

характеристик, полученных по данным МКЭ и аналитических методов. Такая связь
обеспечит обоснованное применение метода сосредоточенных параметров при
моделировании взаимодействия кровотока и бляшки в сосуде.

214

МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТПП
Степанова Е.В., Горбач А.И.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The paper considers the problem of optimizing the quality management of technological
preparation of production (TPP) Given that the TPP consists of a series of works, ie is a multilevel system, the authors used a general multi-objective optimization approach. To solve the
problem, when you want the real state of the system closer to the ideal, it is proposed to use
the statement of the problem "about loading a backpack," and to implement it developed a
more efficient algorithm.
В комплексной системе управления инновационными проектами одной из
основных составляющих является технологическая подготовка производства. Она
завершает

творческий

процесс

разработки

нового

изделия,

предшествует

производственному процессу и включает обширный круг работ. Качеством выполнения
этих работ обусловливается качество технологической подготовки. В свою очередь
ТПП влияет на конкурентоспособность разрабатываемого изделия, следовательно, этим
процессом необходимо управлять.
Целью управления качеством технологической подготовки производства является
выбор оптимального способа ее осуществления, обеспечивающего снижение затрат
времени и средств при подготовке производства и выпуске продукции на основе
оценки всех возможных вариантов ее организации. Оценка качества является
важнейшей функцией управления, от точности ее реализации зависит степень
оптимальности принимаемых решений на этапе планирования и регулирования.
Анализ поставленной задачи показал, что качество ТПП тем выше, чем выше качество
выполнения каждой работы технологической подготовки производства и наоборот.
Каждая работа может быть выполнена несколькими способами, неравнозначными по
своей эффективности. Качество выполнения данных работ оценивается рядом
показателей и чем выше эти показатели, тем ближе к поставленной цели.
Следовательно, для оценки целесообразно использовать аддитивную функцию
полезности, которая позволяет суммировать вклады каждого из показателей с точки
зрения получения общей полезности. Данный подход дает возможность провести
численную оценку альтернативных вариантов организации работ ТПП, сравнить их
между собой, определить наилучший, который будем считать "идеальным". Учитывая
то, что качество выполнения работ технологической подготовки производства по215

разному влияет на качество ТПП в целом, необходимо показать приоритет одного
критерия над другим, используя коэффициенты весомости, тогда аддитивная функция
полезности для оценки качества ТПП будет выглядеть следующим образом
s

U ( x j )   as  U s ( x j ) ,
j 1

где U ( x j ) - функция полезности для оценки качества ТПП;
U s ( x j ) - функция полезности для оценки качества s-ой работы;

a s - коэффициент весомости для s-ой работы;
x j - j -ый - способ организации ТПП.
В результате использования предложенной функции полезности получаем
упорядоченный набор оценок возможных вариантов технологической подготовки
производства. На практике реальное состояние ТПП по ряду причин не всегда
соответствует "идеальному" и тогда возникает необходимость улучшить исходный
вариант и получить более совершенный вариант ТПП. Улучшение варианта ТПП
осуществляется по каждому виду работ. Так как средства на улучшение вариантов
ограничены, то необходимо установить последовательность улучшения работ. Таким
образом содержательная постановка задачи выглядит следующим образом: необходимо
провести улучшение исходного варианта ТПП в сторону "идеального", произведя
затраты не более заданных. Данную задачу можно отнести к задаче о загрузке рюкзака.
Наиболее простыми среди точных методов решения данной задачи являются
комбинаторные методы полного перебора, которые выполняют проверку всех
возможных решений. Однако, используя некоторые особенности поставленной задачи
улучшения исходного варианта технологической подготовки производства, в частности
применение весовых коэффициентов функций полезности, был разработан алгоритм,
обладающий O( n 2 ) вычислительной сложностью.
Таким образом, процесс управления качеством технологической подготовки
инновационного проекта разработки продукции, представленный как многоуровневая
система,

состоящая

из

нескольких

объектов

управления

с

использованием

многокритериальной оптимизации при ограниченных ресурсах, дает возможность
влиять на наиболее важные работы ТПП, что в конечном итоге существенно повысит
эффективность производства и конкурентоспособность продукции.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тимофеев В.А., Солодкий В.С.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
The current state of development of technical and program means for information
processing makes it possible to create the automated system for information collection,
storage and processing in the interests of ensuring an enterprise a high degree of safety.
В условиях высокой неопределенности политической и экономической ситуации
в стране субъектам хозяйственной деятельности (СХД) очень сложно принимать
решения по ведению бизнеса и своему развитию. В такой обстановке удержать
устойчивые позиции на рынке можно только при условии хорошо налаженного
стратегического управления. Это в полной мере относится и к организации
деятельности системы экономической безопасности СХД. Без стратегического
управления в условиях перманентных опасностей, угроз и рисков обеспечить заданный
уровень экономической безопасности в настоящее время, в ближайшей и отдаленной
перспективе учитывая многообразие и постоянную трансформацию неблагоприятных
факторов как внутри СХД, так и во внешней его среде практически невозможно. [1]
Стратегическое управление системой экономической безопасности субъекта
хозяйственной деятельности – процесс, с помощью которого руководители СХД
осуществляют долгосрочное управление системой экономической безопасности с
учетом реальных и потенциальных угроз и рисков, определяют главные ближайшие и
перспективные цели деятельности системы безопасности, разрабатывают стратегии для
достижения этих целей, а также обеспечивают выполнение принятых планов,
постоянно их корректируя в зависимости от изменений, происходящих во внутренней и
внешней среде субъекта хозяйственной деятельности. [1]
Экономическая безопасность охватывает все основные направления деятельности
СХД, в том числе менеджмент, финансы, производство, маркетинг, научные
исследования и разработки, кадры, связи с потребителями и поставщиками, отношения
с партнерами и органами государственной власти, противодействие конкурентам.
В современных условиях хозяйствования одной из важнейших составляющих
обеспечения экономической безопасности выступает информационное обеспечение.
Противодействовать

угрозам,

возможно
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лишь

владея

достоверной

и

точной

информацией, опираясь на которую СХД избирает партнеров, устанавливает
взаимоотношения

с

клиентами

и

поставщиками,

успешно

противодействует

устремлениям конкурентов. [2]
Информационная

составляющая

обеспечения

экономической

безопасности

предусматривает сбор, обработку и накопление информации о факторах внешней и
внутренней среды с целью оценки уровня и состояния экономической безопасности
собственного предприятия, его потенциальных партнеров и конкурентов, а также
принятия

решения

управленческого

по

формированию

стратегии

и

тактики

противодействия угрозам деятельности предприятия и его постоянному развитию.
Современное

развитие

технических

и

программных

средств

обработки

информации позволяют создать автоматизированную систему сбора, накопления и
обработки

информации

в

интересах

обеспечения

финансово-экономической

безопасности предприятия. Для этого в структуры информационно-аналитического
обеспечения системы финансово-экономической безопасности СХД включаются и
специалисты по информационным технологиям. Их задача состоит в создании
информационно-аналитической системы обеспечивающей автоматизированный сбор,
накопление, обработку и первичный анализ информации необходимой для принятия
руководством СХД оптимальных управленческих решений. [3]
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[Текст]:

МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Токарева А.В.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
In the conditions of education reforming innovative process gained mass character. In
pedagogics innovative activity is understood as the purposeful pedagogical activity based on
judgment of own pedagogical experience by means of comparison and studying, change and
development of teaching and educational process for the purpose of achievement more good
results, receiving new knowledge, introduction of high-quality student teaching.
В условиях реформирования образования инновационный процесс приобрел
массовый характер.
В педагогике инновационная деятельность понимается как целенаправленная
педагогическая

деятельность,

основанная

на

осмыслении

собственного

педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития
учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения качественной педагогической практики.
К основным функциям инновационной деятельности относится изменение
компонентов педагогического процесса: целей, содержания образования, форм,
методов, технологий, средств обучения, системы управления. Характер инновационной
деятельности педагога зависит и от существующих в конкретном образовательном
учреждении условий, но прежде всего от уровня его личностной готовности к этой
деятельности.

Под

готовностью

совокупность

качеств

педагога,

к

инновационной
определяющих

деятельности
его

понимается

направленность

на

совершенствование собственной педагогической деятельности и деятельности всего
коллектива ВУЗа, а также его способность выявлять актуальные проблемы
образования, находить и реализовать эффективные способы их решения [1].
Главная цель инновационной деятельности – развитие педагога как творческой
личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на самостоятельный
поиск методических решений, превращение педагога в разработчика и автора
инновационных методик и реализующих их средств обучения, развития и воспитания.
Основными мотивами инновационной деятельности могут быть:
- организации трудовой деятельности – предоставление преподавателям
комфортных условий необходимых для ведения трудовой деятельности и отдыха,
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составление расписания занятий с учетом пожеланий преподавателей, не нарушая прав
студентов;
- возможность творчества в деятельности – деятельность преподавателя не
должна быть строго ограничена рамками читаемого курса, форма преподнесения
материала студенту должна быть понятна, и может быть выстроена по предпочтению
преподавателя [2];
- уровень заработной платы - обеспечить заработную плату преподавателям выше
среднего прожиточного минимума, развивать систему поощрений (премий);
-

возможность

конференций

для

повышения

преподавателей,

квалификации
материальное

–

организация

сопровождение

тематических
при

участии

преподавателя в семинарах и посещениях курсов повышения квалификации;
- престижность профессии – обеспечение ВУЗом уверенности преподавателей в
«будущем» их профессии;
- организация отдыха – поощрение преподавателей путевками в оздоровительные
санатории в период отпуска;
- значимость выполненной работы – предоставление преподавателю возможности
развивать свое направление деятельности, финансовая поддержка при разработке
научных проектов, проведении экспериментов и т.п.
Описанные

выше

мотивы

влияют

на

инновационную

деятельность

преподавателей и тем самым на уровень знаний получаемых студентами, что указывает
на качество образования в высшем учебном заведении, а, следовательно, и на его
престижность [3]. Поэтому мотивация инновационной деятельности профессорскопреподавательского состава - это одна из важнейших задач, которая нуждается в
рассмотрении на сегодняшний день.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ
Тристан А.В., Третяк В.Ф., Місюра О.М., Власов А.В.
Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
The analysis methods and models for forecasting. Shows a general iterative approach to
developing predictive models, as well as the advantages and disadvantages of the methods
and models to predict.
Прогнозування відіграє важливу роль у різних областях народного господарства.
Оскільки умови технологічних процесів і економічні умови ведення бізнесу
змінюються в часі, необхідно постійно відслідковувати й пророкувати ці зміни для
успішної реалізації технічних розв'язків або здійснення ділових операцій.
Метод прогнозування містить послідовність дій, у результаті виконання якої
визначається модель прогнозування конкретного часового ряду. Крім того, метод
прогнозування містить дії по оцінці якості прогнозних значень. Загальний ітеративний
підхід до побудови моделі прогнозування складається з наступний кроків. На першому
кроці на підставі попереднього власного або стороннього досвіду вибирається загальний клас моделей для прогнозування часового ряду за заданий термін. Певний загальний клас моделей великий. Для безпосередньої підгонки до вихідного часового ряду,
розвиваються грубі методи ідентифікації підкласів моделей. Такі методи ідентифікації
використовують якісні оцінки часового ряду.Після визначення підкласу моделі, необхідно оцінити її параметри, якщо модель містить параметри, або структуру, якщо
модель належить до категорії структурних моделей. На даному етапі звичайно використовується ітеративні способи, коли проводиться оцінка ділянки (або всього) часового
ряду при різних значеннях змінюваних величин. Як правило, даний крок є найбільш
трудомістким у зв'язку з тим, що часто в розрахунки приймаються всі доступні історичні значення часового ряду.Далі проводиться діагностична перевірка отриманої моделі прогнозування. Найчастіше вибирається ділянка або кілька ділянок часового ряду,
достатніх по довжині для перевірочного прогнозування й наступної оцінки точності
прогнозу. Обрані для діагностики моделі прогнозування ділянки часового ряду називаються контрольними ділянками (періодами). У випадку якщо точність діагностичного прогнозування виявилася прийнятною для завдань, у яких використовуються
прогнозні значення, то модель готова до використання. У випадку якщо точність прогнозування виявилося недостатньою для наступного використання прогнозних значень,
то можливо ітеративне повторення всіх описаних вище кроків, починаючи з першого.
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Таблиця 1 – Порівняння моделей і методів прогнозування
Модель і метод
Переваги
Регресійні моделі 1. Простота, гнучкість
і методи
прозорість моделювання;
2. Одноманітність аналізу і
проектування

Недоліки
1. Складність визначення
функціональною залежності;
2. Трудомісткість знаходження
коефіцієнтів залежності;
3. Відсутність можливості
моделювання нелінійних процесів
Авторегресійні 1. Простота, прозорість
1. Трудомісткість і ресурсоємкість
моделі і методи моделювання;
ідентифікації моделей;
2. Одноманітність аналізу і
2. Неможливість моделювання
проектування;
нелінійності;
3. Безліч прикладів застосування 3. Низька адаптивність
Моделі і методи 1. Простота моделювання;
1. Недостатня гнучкість;
експоненціальног 2. Одноманітність аналізу і
2. Вузька застосовність моделей
о згладжування проектування
Нейромережеві 1. Нелінійність моделей;
1. Відсутність прозорості;
моделі і методи 2. Масштабованість, висока
2. Складність вибору архітектури;
адаптивність;
3. Жорсткі вимоги до вибірки;
3. Одноманітність аналізу і
4. Складність вибору алгоритму
проектування;
навчання;
4. Безліч прикладів застосування 5. Ресурсоємкість процесу навчання
Моделі і методи 1. Простота моделювання;
1. Неможливість моделювання
на базі ланцюгів 2. Одноманітність аналізу і
процесів з довгою пам'яттю;
Маркова
проектування.
2. Вузька застосовність моделей.
Моделі і методи 1. Масштабованість;
1. Неоднозначність алгоритму
на базі класи2. Швидкість і простота
побудови дерева;
фікаційно-регре- процесу навчання;
2. Складність питання останову.
сійних дерев
3. Можливість враховувати
категоріальні змінні.
Моделлю прогнозування часового ряду є функціональне представлення, що
адекватно описує часовий ряд. При прогнозуванні часових рядів можливі два варіанти
постановки завдання. У першому варіанті для одержання майбутніх значень
досліджуваного часового ряду використовуються доступні значення тільки цього ряду.
У другому варіанті для одержання прогнозних значень можливе використання не
тільки фактичних значень шуканого ряду, але й значень набору зовнішніх факторів,
представлених у вигляді часових рядів. У загальному випадку часові ряди зовнішніх
факторів можуть мати дозвіл за часом відмінне від дозволу часового ряду.
При прогнозуванні часового ряду потрібно визначити функціональну залежність,
що адекватно описує часовий ряд, яка називається модель прогнозування. Ціль
створення моделі прогнозування полягає в одержанні такої моделі, для якої середнє
абсолютне відхилення дійсного значення від прогнозованого прагне до мінімального
для заданого обрію, який називається часом попередження. Після того, як модель
прогнозування часового ряду визначена, потрібно обчислити майбутні значення ряду.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ДЛЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
ПЕРСОНАЛУ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Тюпишева О.Ю.
Національний авіаційний університет
Changes which take place in the motivation system under act of property relations
transformation in Ukrainian economy are educed and generalized in the article. Their
destructive displays are exposed. Social-economic factors that negatively affect efficiency of
the motivation system are certain.
Переважна більшість науковців у цілому погоджується з тим, що причиною незацікавленості робітника у результатах праці є тривала орієнтація вітчизняної економіки
на модель дешевої робочої сили [1], А. Колот, В. Мандибура, Е. Лібанова [2]. Існує
також широкий спектр досліджень, який пов'язує пасивне ставлення до праці, її невисоку продуктивність з низькою якістю робочих місць. Отже, з приводу того, що саме слід
вважати основними причинами змін у мотивації, позиції не збігаються, відкриваючи
широке поле для наукових дискусій. Метою дослідження є виявлення та узагальнення
змін, які відбуваються у вітчизняній системі мотивації, виявлення та розкриття
соціально-економічних чинників, що негативно позначаються на її ефективності.
На нашу думку, зміни у системі мотивації у вітчизняній економіці визначаються
насамперед

існуючими

відносинами

власності.

Трансформація

командно-

адміністративної системи на ліберальних засадах призвела до відчуження основної
маси населення від колишньої суспільної власності, спричинила концентрацію
багатства у відносно невеликої привілейованої групи населення. Під впливом
порушення балансу економічної влади між найманим працівником і роботодавцем у
системі мотивації відбуваються деструктивні зміни, основними чинниками яких є:
1. Штучне заниження зарплати, підтримка ціни трудової послуги у недооціненому
стані. Українські працівники обходяться роботодавцям на 30-40% дешевше, ніж у країнах ЄС. Останніми роками частка заробітної плати у ВВП Укра-їни не перевищує 45,7%,
тоді як у більшості країн ЄС цей показник дорівнює 60-65%. Варто також звернути
увагу, що робоча сила в Україні дешевша не тільки у порів-нянні з іншими країнами,
близькими за рівнем соціально-економічного розвитку, а й недооцінена.
2. Порушення зв'язку між продуктивністю праці і розміром трудової винагороди.
Досить часто низький рівень заробітної плати розглядається як наслідок низької продуктивності праці у вітчизняній економіці у порівнянні з іншими країнами [3, 4]. За
цим показником Україна відстає на 75-80% від розвинених країн та більше ніж на 50%
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від Росії, країн Балтії. Відповідно можливості нарощування заробітної плати пов'язуються зі зростанням продуктивності праці, доведенням її до рівня країн-конкурентів.
3 Слабкий зв'язок між рівнем освіти, кваліфікації і оплатою праці Система оплати
праці, що склалася в Україні, виявляється практично нечутливою до рівня особистої
кваліфікації найманого працівника. Наприклад, заробітна плата у переробній промисловості, де вимоги до кваліфікації працівників найвищі, заробітна плата істотно нижча,
ніж у відобувній промисловості та виробництві й розподілі електроенергії, газу, води.
4. Слабкий інституціональний захист прав власності на робочу силу. Дисбаланс
економічної влади між найманим працівником і роботодавцем обумовлює низьку
ефективність, а подекуди і повну відсутність механізмів інституціонального захисту
прав власності на робочу силу.
5.Низький рівень внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу. У світовій практиці до внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу відносять ділову практику щодо власного персоналу, тобто те, що стосується розвитку людського капіталу фірми, а саме: безпеку праці, стабільність зарплати, підтримку її гідного рівня, додаткове медичне
і соціальне страхування працівників, розвиток творчого потенціалу працівників через
програми підготовки і підвищення кваліфікації, надання допомоги в критичних ситуаціях.
Таким чином, трансформація відносин власності, що відбувається у вітчизняній
економіці, спричинила значний дисбаланс економічної влади між найманою працею і
капіталом, під впливом якого сформувалася низка соціально-економічних чинників, які
деструктивно впливають на мотивацію працюючих. Основними з них є: штучне заниження зарплати, підтримка ціни трудової послуги у недооціненому стані; порушення
зв'язку між продуктивністю праці і розміром трудової винагороди; відсутність зв'язку
між рівнем освіти, кваліфікації і оплато; слабкий інституціональний захист прав власності на робочу силу; низький рівень внутрішньої соціальної відповідальності бізнесу.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПО ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Усов А.В.1, Гончаренко Е.Н.2
Одесский национальный политехнический университет
Одесский национальный экономический университет
Устойчивое развитие предприятия характеризуется таким состоянием развития,
которое предполагает своевременность и экономичность адаптации к изменениям
внутренней и внешней среды при сохранении основных законов развития таких, как
целеустремленность, динамизм и управляемость. Исходя из этого, устойчивость
предприятия характеризуется единством трех ее видов: внутренней, внешней и
унаследованной.
Внешняя

устойчивость

предприятия

достигается

внешним

управлением,

регулирующими влияниями со стороны государства. Она может обеспечиваться
директивными указаниями, выполнением государственных заказов, доступом к
льготным государственным кредитам, льготными условиями налогообложения,
адресными дотациями, субвенциями, списанием долгов и т.п.
Для большинства предприятий предпосылкой устойчивого развития является
достижения внутренней устойчивости, которая основывается на практической
реализации теоретических принципов "управление по принципу обратной связи", то
есть путем активного реагирования на изменения внешних и внутренних факторов.
Внутренняя устойчивость определяется потенциалом предприятия относительно
сохранения состояния равновесия при возникновении внутренних и внешних
закономерностей движения капитала, который дает возможность своевременно
восстанавливать, совершенствовать и развивать экономическую систему предприятия.
Унаследованная устойчивость предприятия является результатом накопленного
запаса внутренней прочности системы, наличия у нее ресурсов для защиты от
дестабилизирующих факторов 1, 2.
Таким образом, устойчивость развития предприятия определяется наличием
предпосылок для обеспечения внутренней и унаследованной устойчивости. Чем
высшее устойчивость предприятия, тем высшая вероятность его устойчивого развития.
Необходимым
предприятия

в

условием

состоянии

устойчивости

предприятия

является

нахождение

динамического

равновесия.

Комплексная

оценка

устойчивости предприятия и разработка механизма устойчивого развития должна
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содержать анализ функциональных составляющих параметров устойчивого развития:
производственную устойчивость (технико-технологические показатели); финансовую
устойчивость

(финансовые

показатели

устойчивость

(показатели

оценки

и

оценка

ресурсов);

инновационных

проектов

инновационную
и

программ);

экономическую устойчивость (экономические показатели деятельности предприятия);
организационную устойчивость (оценка структуры управления).
Представим выбранные коэффициенты в виде матрицы А (состоящей из
показателей, характеризующих производственную, финансовую и экономическую
устойчивость экономической системы (предприятия)) и матрицы В (состоящей из
показателей, характеризующих инновационную и организационную устойчивость
экономической

системы

характеризующий

(предприятия)).

линейное

Введем

управление

коэффициент

экономической

управления

системой.

k,

Используя

уравнение, определяющее вектор состояния экономической системы

dx
 AX  t   BU  t    A  kB  X  t 
dt

(1)

Найдем траекторию движения экономической системы, которая описывается
решением системы (1):
В зависимости от значений определителей матриц А и kВ развитие
экономической системы (предприятия) может осуществляться по одному из сценариев:
если det A > det kB > 0 , система, начиная с момента t0, которому соответствует
вектор состояния X (t ) = C0 будет наблюдаться устойчивое развитие системы; если

det  A  kB   0 ,

то

система

сохраняет

квазистационарное

состояние,

т.е.

сохраняются предыдущие технико-экономические показатели функционирования
предприятия; если det  A  kB   0 , то система попадает в зону потери устойчивости
и со временем в зону кризиса. Точка

C0 t =t

0

при этом называется точкой бифуркации

вектора состояния исследуемой экономической системы.
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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУППЫ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ПОРТА
Усов А.В., Кошелев О.В.
Одесский национальный политехнический университет
For the receipt of reliable estimation of actual level of reliability of facilities of
mechanization and acceptance of adequate measures on his increase the system of equalizations, got
on the basis of structural matrix with the coefficients of model, describing intercommunications of
the examined subsystems of management organs the technical state of group of facilities of
mechanization and that can be considered as an amount of the resources used in the organs of
management on the process of providing of their functioning, is presented.
Решающую роль в обеспечении надежности и эффективности использования средств
механизации (СМ) играет система технического обслуживания и ремонта (СТО и Р).
Продолжительность различных видов ТО и Р может в несколько раз превышать проектные
значения, увеличивается число отказов техники, вынужденно продлеваются межремонтные
периоды, что связано уже с повышенным риском возникновения аварийных ситуаций.
Отсутствует система информационного обеспечения надежности, задача которой - сбор и
анализ данных по техническому состоянию средств механизации, отказам, режимам
использования и условиям эксплуатации, выработка мер по обеспечению надежности
эксплуатации. По этой причине ритмичное функционирование порта зависит от
возможности достоверной оценки фактического уровня надежности СМ и принятия
адекватных мер по его повышению.
Составим структурные матрицы с коэффициентами моделей, как на диагонали
ядра, так и вне диагонали, подставив определяющие связи между подсистемами и
элементами всей системы в целом. Ниже представлена система уравнений,
полученная на основе структурной матрицы с коэффициентами модели , описывающая
взаимосвязи рассматриваемых подсистем органов управления техническим состоянием
группы СМ порта. Обратные связи выше главной диагонали взяты со знаком «минус».

a11 x1   a21 x2  a31 x3  a41 x3  a51 x3  a61k1  a71k2  a81k3  a91k4 

a22 x2  a12 x1  a42 x4  a62 k1  a82 k3

a33 x3  a13 x1  a43 x4  a63 k1  a83 k3


a44 x4  a14 x1  a24 x2  a54 x5  a64 k1  a74 k2  a84 k3


a55 x5  a15 x1  a45 x4  a65 k1  a75 k2  a85 k3  a95 k4
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(1)

Полученная система уравнений позволяет аналитически определить значения
выходных координат при различных значениях входов в систему (подсистему).
Учитывая, что система уравнений представляет собой систему алгебраических
уравнений, в данном случае, данная математическая модель позволяет оценивать влияние

k1 (i  1, 2,..., m) раздельно, в соответствии с принципом суперпозиции справедливым для
любых линейных (алгебраических, дифференциальных) уравнений. Это значительно
упрощает процесс использования подобных моделей, и учитывая отсутствие влияния
временного фактора в моделях можно получить конкретные численные значения
координат системы при использовании разного распределения параметров по
подсистемам органов управления техническим состоянием СМ порта.
При проведении численного эксперимента на полученной математической модели
значения расчетных коэффициентов назначались путем проведения экспертных
оценок, к которым привлекался руководящий состав и специалисты порта, имеющие
соответствующее образование и опыт работы. Для проведения экспертизы
использован метод непосредственной численной оценки альтернатив несколькими
экспертами с применением операции взятия среднего арифметического, что в данной
работе является вполне корректным и достаточным .
Коэффициенты

a11 , a22 , a33 , a44 , a55 находящиеся на главной диагонали,

представляют собой коэффициенты передачи, т.е. преобразования ресурсов
(уровень планирования и организации), средства автоматизации, подготовленность л/с,
учет технического имущества , проведения ТО и Р СМ для обеспечения конечной цели обеспечения технической готовности группы СМ. Представим эти коэффициенты в
соответствии с логикой аппарата структурных матриц в следующем виде: aii  1   ii ;
где  ii - доля вклада данной подсистемы в обеспечение конечной цели, и сумма этих
долей должна быть не более единицы. Эта доля  ii может быть рассмотрена как
количество ресурсов, используемых в органах управления на процесс обеспечения их
функционирования (функциональный «вес» подсистем).
В общем случае принимается, что эти коэффициенты пропорциональны
коэффициентам важности подсистем и позволяют оценивать результаты управленческой
деятельности

при

обеспечении

процессов

управления,

функциональность средств механизации морских торговых портов.
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обеспечивающих

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПО ОСВОЕННОМУ ОБЪЕМУ
Усов А.В., Максимов С.С.
Одесский национальный политехнический университет, Украина
The chart of implementation of project, concerted to beginning of realization of
project, will function so well, as far as bringing of all offered changes is well watched as far
as his realization. Any base project quickly will come in disparity, if in time not to make
alteration in the ratified chart by addition or exception of additional types of works, and also
adjustment of parameters of works and technology.
Основу управления проектами традиционно составляют методы календарносетевого планирования и управления (КСПУ). Тем не менее, методы КСПУ, хорошо
применимые для руководителей проектов, перегружены деталями и подробностями для
руководства высшего звена. Поэтому необходимы методы управления, которые, с
одной стороны, минимизировали бы число показателей процесса реализации проекта, а
с другой - позволяли бы принимать эффективные согласованные решения .
Рассмотрим агрегированное описание проекта в виде одной операции и введем
следующий набор показателей освоенного объема ( Рис. 1.)

Рисунок 1 – Пример динамики основных показателей освоенного объема
Основные показатели освоенного объема: C 0 - планируемые суммарные затраты
на проект (ВС); T 0 - планируемый срок завершения проекта; X - суммарный объем
0
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работ по проекту; C (t ) - планируемая динамика затрат (BCWS); C (t ) - фактическая
0
динамика затрат (ACWP); X 0(t ) - планируемая динамика объемов работ (BQWS); X (t ) освоенный объем (BQWP);

T

- фактический срок окончания проекта; C - фактические

суммарные затраты на проект (ЕАС).
Производные показатели освоенного объема: c(t)  c0(t)- c(t) - разность между
плановыми и фактическими затратами; x(t )  x 0(t )  x(t ) - разность между плановым и
освоенным объемом;  (t )  x(t ) / x 0(t) - показатель освоенного объема, характеризует
соответствие

выполненного

объема

директивному

графику;  (t )  c(t ) / c 0(t )

-

показатель динамики затрат, характеризует соответствие расходования средств
директивному графику;

 (t )  x(t ) / c(t ) - эффективность использования средств;

 c(t )  t  c 01(c(t )) - текущая задержка по затратам;  x(t )  t  x 01( x(t)) - текущая
задержка по объему; e 0  X 0 / C 0 - плановая эффективность проекта в целом;

e0(t)  x 0(t) / c0(t)   (t) (t) /  (t) - плановая эффективность использования средств;
e  X / C - фактическая эффективность проекта в целом.

Введенная система показателей освоенного объема включает в себя систему
показателей, используемую зарубежными авторами, как частный случай, не является
избыточной и, в то же время, обладает достаточной полнотой, то есть несет в себе
необходимую количественную и качественную информацию о ходе реализации проекта
и позволяет констатировать, например: недостаточность финансирования, перерасход
средств, отставание от директивных сроков и т.д.
Любой базовый проект быстро придет в несоответствие, если вовремя не
вносить изменения в утвержденный график путем добавления или исключения
дополнительных видов работ, а также корректировки параметров работ и технологии.
Основными преимуществами методики освоенного объема -совокупности
методов принятия оперативных решений по управлению проектом на основании
показателей освоенного объема - является то, что она оперирует теми же показателями,
что и руководитель проекта, достаточно проста в использовании и позволяет
принимать решения в реальном режиме времени. Показатели освоенного объема
являются характеристиками, на основании исследования которых на ранних
стадияхвыполнения проекта возможна оценка их будущих значений и выработка на их
основе своевременных оперативных управляющих воздействий.
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ПРОФЕСІЙНІ КАДРИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
Ущаповський К.В.
Харківський національний університет радіоелектроніки
The characteristics of electric-power industry in Ukraine in 2012 was presented. The
system of education of employees in tree specialized structures was shown on the example of
SC NEC “Ukrenergo” where more than 5,000 people are involved in the educational mode.
Об’єднана енергосистема (ОЕС) України на сьогодні є одним з найбільших
енергооб’єднань Европи. У складі ОЕС діють 183 ліцензіата з виробництва електричної
енергії з яких сім потужних енергогенеруючих компаній забезпечують близько 90%
всього виробництва, вісім регіональних електроенергетичних систем (ЕС) та 45 ліцензіатів
на передачу електроенергії (ЕЕ) місцевими (локальними) електричними мережами.
До складу ОЕС України входять магістральні електромережі (МЕМ) напругою
220 – 750 кВ, що перебувають у власності держави та експлуатуються ДП «НЕК
Укренерго», а також розподільчі електромережі напругою 0,4 – 150 кВ. Сумарний
річний виробіток ЕЕ в ОЕС України в 2012 році склав 198,119 млрд. кВт. год.
Підготовка та навчання персоналу «НЕК Укренерго» у 2012 році були
організовані на базі трьох навчальних центрів та в інших навчальних структурах більш
ніж за 200 тематиками.
Навчальна частина системи підготовки персоналу складається з навчальновипрбувального центру (НВЦ) на базі відособленої структурної одиниці (ВСО)
«Вінницяелектротехнологія»

(навчальна

частина

–

12

чол.),

спеціалізованого

навчально-тренувального центру (СНТЦ). Дніпровської ЕС (навчальна частина – 7 чел.)
та НТЦ Кримської ЕС (навчальна частина – 640 чол.). Загалом протягом 2012 року
пройшли навчання 5622 працівники (рисунок), це составляє 35% загальної кількості
штатних працівників компанії.
Приводимо характеристику навчальні структурі ДП «НЕК «Укренерго», НВЦ ВСО
«Вінницяелектротехнологія». Навчальна база центру складається з 7 навчальних класів,
комплексної випробувальної та електротехнічної лабораторії. Класи обладнані сучасною
теле та відеоапаратурою, ін. організаційною технікою (комп’ютери, плазмовій та LCD
телевізори, відеомагнітофони, DVD – програвач, та DVD – рекодер, мультимедійний
проектор, презентар, графо проектор та ін.). У 2012 р. для НВЦ розроблені унікальні
комп’ютерні програми для виявлення питань ведення документації ремонтних та
експлуатаційних персоналом з технічного обслуговування та ремонту обладнання
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підстанцій компанії. В 2012 році навчалися 1946 чол. СНТЦ Дніпровської ЕС. За 2012 рік
в СНТЦ проведено 1163 години навчальних занять, в т.ч.: спеціалістами – 480 годин
(41%), викладачами за трудовою угодою – 683 години, (59%).

Рисунок 1 – Динаміка росту чисельності персоналу (загальна кількість
працівників і працівників, що пройшли навчання)
НТЦ Кримської ЕС. Для навчання керівників та спеціалістів з оперативнодиспетчерського керування у центрі використовуються диспетчерський клас (10 ПК)
обладнаний сучасним комп’ютерним забезпеченням, та викладачами. Пройшли
навчання на 19 курсах 440 чол. А в додаткових групах на трьох курсах ще 490 чол.
Висновки. Для умов української енергетики важно впроваджувати безперервний
освітній процес, а також і інші можливості.
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ УКРАЇНИ І
РОСІЇ В НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
Федулова Л.І.
Інститут економіки і прогнозування НАНУ
Developments of methodological principles and organizational instruments of providing
of co-operation are presented between Ukraine and Russia for the effective plugging of
scientific-technological potential of both countries in the innovative systems and strategies of
innovative development on the basis of project approach. Principles of selection of projects are
grounded within the framework of international cluster. Effectiveness of forming of control
system by innovative projects is well-proven within the limits of international cluster cooperation.
Українсько-російські економічні відносини постійно перебувають в центрі уваги
як науковців, так і практиків. В останні роки такі взаємовідносини розвиваються
складно й протирічливо, а тому вимагають застосування нових форм і методів.
Особливо це стосується науково-технологічної взаємодії у стратегічно важливих для
обох країн напрямах.
Одним із механізмів, що здатний суттєво активізувати процес співробітництва,
на нашу думку, є кластерна концепція реалізації спільних проектів за рахунок
синергетичної дії суб’єктів господарювання. Проте, незважаючи на різноманітність
підходів до формування кластерного механізму як фактора економічного зростання, в
Україні зазначена форма не набула поширеного розвитку, особливо у напрямі реалізації
задач розбудови інноваційної економіки. Детальне ознайомлення з проблематикою
зазначеного напряму, дозволяє констатувати про відсутність методологічних розробок
щодо поєднання принципів проектного управління й кластерної концепції

при

здійсненні міжнародних зв’язків.
Досвід успішних практик показує, що на етапі створення кластера основну роль
відіграє його проектна стратегія. Залучення учасників до складу кластера відбувається
значно швидше й ефективніше, якщо існує великий проект, що носить, з одного боку,
стратегічний характер для подальшого функціонування кластера, з іншого, - передбачає
участь потенційних організацій-учасників у забезпеченні ресурсами даного проекту й в
одержанні вигоди від його реалізації. В той же час, такий проект повинен бути
доповнений проектами меншого масштабу, які задовольняють тим же умовам, що й
основний, але закінчуються пізніше основного. Тобто, при здійсненні організаційного
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проектування кластера слід передбачити безперервне проектне планування. Проектна
стратегія на цьому етапі формується централізовано. Серед ключових завдань при
реалізації проектів - забезпечення підвищення якості наукових, освітніх, виробничих
процесів через використання інноваційного потенціалу кластера в цілому.
У рамках дослідження заявленої проблематики під інноваційним проектом
будемо розуміти сукупність заходів щодо розробки, освоєння й виведення на ринок
нових або вдосконалених продуктів і послуг, нових або вдосконалених процесів або
способів виробництва (передачі) продуктів і послуг, що реалізуються за принципами
кластерної міжкраїнної взаємодії в інноваційно-технологічній діяльності.
Як і в класичній схемі, відбір проектів повинен здійснюватися на конкурсній
основі, враховуючи

наступні принципи: суттєвий внесок у реалізацію напрямків

довгострокового співробітництва України й Росії в інноваційній сфері; внесок у
вирішення стратегічних завдань обох країн; мінімальна кількість й складність науковотехнічних проблем, які необхідно вирішити при реалізації проекту; відсутність високих
бар'єрів входу на цільові ринки проекту; відсутність законодавчих заборон на
здійснення передбачуваної в рамках проекту діяльності або випуск продукції проекту
та ін. Слід зазначити, що залежно від характеру проекту значимість наведених вище
принципів може змінюватися.
Розробка проекту кластеру включає такі питання: виявлення і моніторинг ситуації
розвитку технологічних кластерів на галузевому рівні, у тому числі визначення
структури кластера, територіальної локалізації його окремих ланок, перспектив розвитку
кластера на зовнішньому ринку, оцінка впливу кластера на територію і соціальну сферу;
формування комунікаційних площадок для потенційних учасників кластерів, у тому
числі за рахунок їхньої інтеграції в процес розробки й обговорення стратегій
регіонального розвитку, сприяння обміну досвідом між регіонами щодо формування
кластерної політики; сприяння консолідації учасників кластера, реалізація програм
сприяння виходу підприємств кластера на зовнішні ринки, проведення спільних
маркетингових досліджень і рекламних заходів, реалізація наукової та освітньої
політики, погодженої з основними представниками кластера, забезпечення можливості
комунікації і кооперації підприємств та наукових і освітніх установ.
Важливу роль відіграють питання щодо формування інституційного середовища
для розвитку технологічних кластерів та розробка сценаріїв розбудови кластерів,
зокрема,

техніко-реалізаційного,

організаційно-виробничого,

маркетингового

(припускає визначення можливого попиту на даний продукцію-послугу-технологію234

інфраструктуру, позиціювання даної групи підприємств на ринку, створення умов для
роботи з дилерами в системі маркетингових мереж, проектування своєрідного стилю
життя людини, що створюють і споживають продукцію нового технологічного укладу),
інвестиційного (передбачає оцінку перспективності проекту по створенню продукту
(послуги-технології-інфрастурктури) [1], визначення всього набору організаційних
проектів і альтернативних варіантів проектів-одиниць, включених у мегапроект, оцінку
ризиків кожного з проектів і кожного з етапів реалізації окремого проекту, постійний
аналіз стійкості попиту на результат реалізації проекту в залежності від вартості
продукції), кадрового сценарію (передбачає підготовку людей, що здатні працювати в
умовах високої невизначеності, кросскультурної взаємодії, а також величезної
технологічної гнучкості виробництва).
Практика показує, що складними питаннями як для України, так і для Росії є
формування інформаційної бази та номенклатури показників, що дозволять оцінити
ефективність кластера як точки зростання. На базі отриманих аналітичних оцінок
можна здійснити розробку

науково обґрунтованих пропозицій щодо формування

державної економічної політики всіх рівнів, що дозволяє консолідувати сильні сторони
великого, середнього і малого бізнесу, наукових установ і некомерційних організацій,
використовуючи отриманий у результаті розвитку мережі технологічних кластерів
синергетичний ефект для посилення міжнародних позицій національних компаній
(установ) у галузях, що мають вирішальне значення для конкурентоспроможності
української економіки.
Формування системи управління інноваційними проектами в межах міжнародної
кластерної взаємодії дозволить отримати наступні результати: організаційно-економічні реалізація спільних інноваційних проектів у рамках інтегрованого інноваційного простору
України та Росії, розвиток інноваційних виробництв і розробок; соціально-економічні розширення пропозиції інноваційних товарів і послуг, створення нових робочих місць і
більш повне задоволення потреб суспільства в інноваційних продуктах; методологічні опрацьовування нових механізмів проектного управління в міждержавних проектах;
інформаційні - подолання інформаційних бар'єрів, створення єдиного банку знань, обмін
досвідом; кадрові - формування нової генерації інноваторів, здатних працювати в умовах
мобільності і конкурувати на глобальному ринку.
Література
1. Громыко Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать? //[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.innosys.spb.ru/?id=791
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ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ:
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД
Фесенко Т. Г., Мінаєв Д. М.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
We consider the content of contemporary theoretical approaches to build portfolios of
projects. The appropriateness of portfolio management as an organizational and management
platform initiation and planning of investment and construction projects. A mathematical
model of a generalized assessment project that integrates lifecycle portfolio investment and
construction projects at the stage of selection
Успішність інвестиційно-будівельних проектів багато в чому залежить від вибору
варіантів побудови самої системи менеджменту, вибору найбільш оптимальних
(ефективних) управлінських технологій і методів. В умовах обмежених ресурсів
актуальним постає питання активного використання портфельного підходу, що
специфічним чином акумулює матеріальні, фінансові, людські ресурси для досягнення
цілей

проекту/програми.

Відомо,

що

управління

проектами

сфокусовано

на

«правильному виконанні роботи», а управління портфелями проектів – на виборі
проектів, що відповідають цілям і цінностям компанії 1.
Сучасне управління проектами більше не розглядається як простий кількісний
засіб планування робочого завантаження виконавців нижчого рівня. Воно стає
джерелом вигод для всієї компанії. Основна ідея процесу управління портфелем
проектів – визначення оптимальної комбінації і послідовності виконання проектів для
найкращого досягнення цілей організації. Отже, портфель інвестиційно-будівельних
проектів складається з таких проектів, що об’єднані з метою ефективного їх управління
для досягнення стратегічних цілей.
Одним із завдань управління портфелем є максимальне збільшення цінності
портфелю за рахунок ретельного вивчення намічених для включення в портфель
проектів та програм та своєчасного виключення тих проектів, які не відповідають
стратегічним завданням. Цінність проекту визначає здатність управлінської системи
створювати багатовимірну (додаткову) цінність проекту/портфеля тобто здатність
створювати позитивний синергетичний ефект 2.
При

формуванні

портфеля

інвестиційно-будівельних

проектів

необхідно

проводити оцінку проектів-претендентів за критеріями реалістичності/доцільності
виконання проекту компанією. Оцінюється рівень компетентності компанії щодо
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реалізації аналогічних проектів та наявності позитивних прикладів «кращих практик» в
управлінні аналогічними проектами (імідж, реноме компанії).
Далі у логічній структурі відбору проектів – оцінка впливу стейкхолдерів на
проект.

Зацікавленими

учасниками

інвестиційно-будівельного

проекту

можуть

виступати: державні органи і органи місцевого самоврядування, консультанти,
кредитори, замовники і сама команда проекту/портфеля проектів тощо. Їх вплив на
проект може бути як позитивним так і негативним. Для формування портфелів проектів
важливим завданням є «балансування інтересів» зацікавлених учасників проекту.
Додаткова цінність портфеля інвестиційно-будівельного проектів безпосередньо
залежить від оцінки результатів інвестиційно-будівельної діяльності користувачами
створених об’єктів нерухомості. Наприклад, користувачами проектів благоустрою
міської території є мешканці міста (різні за віком, статтю, соціальним становищем і
т.ін.). Усі вони мають власні «цінності якісного міського благоустрою»: умови для
рекреації, безпеки, культурного дозвілля а також – соціальної комунікації і творчого
самовираження.
Отже, узагальнена оцінка інвестиційно-будівельних проектів на етапі відбору має
ґрунтуватися на: відповідності стратегії (цінностям, баченням, стратегічним цілям
компанії); економічної доцільності проекту; оцінці впливу стейкхолдерів на проект, а
також оцінки проектів бенефіціарами:
F(C,F,I,S) = λ1Сk + λ2Ek + λ3Ik + λ4Sk,
де λ1, λ2, λ3, λ4 – вагові коефіцієнти;
Сk – оцінка k-того проекту на відповідність стратегії;
Ek – оцінка k-того проекту на економічну доцільність;
Ik – оцінка впливу стейкхолдерів на k-тий проект;
Sk – оцінка стейкходерів k-того проекту
Література:
1. Уїльямс Д., Парр Т. Управління програмами на підприємстві: Створення
реальної цінності за допомогою програм і проектів проведення реформувань / Пер. з
англ.; за наук. ред. Є. Є. Козлова – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. – 320 с.
2. P2M. Руководство по управлению инновационными проектами и программами
организаций/Под ред. Ярошенко Ф. А. – К.: Новый друк, 2010. – 160 с.
.
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ІМІТАЦІЙНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕСТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ
СКЛАДНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Хмелевський С.І., Хмелевськая О.О.
1

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Mathematical simulation model consists of a simulator input data stream of the primary
information processing complex technical system, the core, which includes algorithms and
procedures for statistical analysis of the primary flow measurement for stationary and moving
sources of radio emission, also the formation of a block of procedures and documentation of
the output information (in the form of files, tables, or graphics) selected by the user via an
interface panel enter data and controller.
Імітаційна

математична

модель

первинної

обробки

інформації

складної

геоінформаційної системи призначена для відлагодження алгоритмів вимірювання
координат джерел радіовипромінювання сигналів довільної структури і статистичних
оцінок точності їх вимірювання в зоні огляду. Це необхідно для формування потоку
даних для ефективного функціонування систем вторинної обробки інформації складної
технічної системи, а також може бути використана в системі автоматичного контролю
функціонування системи первинної обробки інформації складної технічної системи,
документування інформації та поповнення бази даних цієї системи.
До основного етапу обробки радіолокаційної інформації в складній технічній
системі відноситься первинна обробка. Складність проведення, якої полягає, по-перше,
в необхідності визначення трьох полярних координат джерела радіовипромінювання
при одночасному використанні великого числа кутових і кореляційних вимірювачів в
пунктах рознесеного прийому, а по-друге, - вимагає оптимізації вибору вимірювачів,
що

обумовлено

як

нелінійністю

кутомірно-гіперболічної

системи

первинних

координат, так і кінцевою вірогідністю виявлення і пропуску цілі в незалежних кутових
і кореляційних вимірювачах і можливою зміною (деградацією) геометричної структури
складної технічної системи при виході з ладу частини вимірювачів.
Загальний алгоритм первинної обробки інформації (ПОІ) складної технічної
системи,

є

складною

сукупністю

взаємозв'язаних

розрахункових,

логічних

і

комбінаторних процедур (процедур програмно-логічного управління обчислювальним
процесом, оцінювання полярних координат кожної цілі по усій сукупності вимірювань,
а також процедур статистичного оцінювання), що реалізовуються в реальному
масштабі часу в динаміці оцінки повітряної обстановки.
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В комплексній імітаційній математичній моделі ПОІ складної технічної системи
основу інформаційного забезпечення складає база даних, що включає види, параметри і
конфігурацію вимірювальних баз, характеристики випромінювачів сигналів, можливі
параметри руху об'єктів - носіїв джерел радіовипромінювання і інші ознаки, істотні для
класифікації випромінювачів при локалізації їх в точці простору (координатам або трасі
об'єкту).
Програмна реалізація імітаційної математичної моделі ПОІ пов'язана з
вирішенням наступних проблемних питань :
- у моделі повинні адекватно реалізовані усі основні закономірності процесу
вимірювання первинних параметрів сигналів і оцінці координат цілей при використанні
кутомірно-різностно-далекомірного методу пасивної радіолокації, як в статичних, так і
в динамічно змінюваних умовах повітряної і радіоелектронної обстановки;
- дослідницьке призначення моделі повинне забезпечити оцінку показників якості
ПОІ при різних варіантах побудови усього алгоритму обробки і окремих його процедур
на усіх етапах технічного проектування, розробки і випробувань складної технічної
системи;
- модель повинна мати економічну ефективність і забезпечувати проведення
досліджень на усіх етапах розробки складної технічної системи в умовах заданих
часових і ресурсних обмежень.
Імітаційна модель за усіма основними ознаками є складною інформаційною
системою і для її розробки використовуються сучасні методи проектування і нові
інформаційні технології, в першу чергу, метод об'єктно-орієнтованого проектування.
Ці інформаційні технології стосовно імітаційно-математичної моделі ПОІ мають
бути гранично уніфіковані в усіх блоках імітаційно-математичної моделі складної
технічної системи, і використати єдину базу даних, а інформаційний обмін між
блоками проводитися по погоджених протоколах.
Математична модель забезпечує розрахунок статистичних характеристик оцінки
координат в складній технічній системі з числом вимірювальних приймальних пунктів
не більше трьох-чотирьох і високу ступінь наближення характеристик до потенційно
можливих при використанні апріорної інформації про джерела випромінювання.
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Холява І.П., Пецкович М.Д.
Національний університет «Львівська політехніка»
The main task of research was to find benefits of current control systems. The problem
of control of activity enterprises was investigated. Research of minds of scientists about
control and current control at industrial enterprises in particular was made. The features of
current control were singled out. Besides, in this research the main benefits of current control
systems were abstractedly, characterized and estimated about its value for management of
industrial enterprises.
Спрямовуючись на ідентифікування реального стану виробничо-господарської
діяльності

промислових підприємств, виявлення проблем, недоліків та відхилень,

оцінювання причин небажаного розвитку ситуації, дослідження параметрів впливу
факторів середовища функціонування, контролювання є невід’ємною складовою
системи

менеджменту

підприємств.

Традиційно

на

кожному

промисловому

підприємстві реалізуються три різновиди контролювання: попереднє, поточне та
завершальне. Як свідчать виконані дослідження, спостерігається необґрунтована
пріоритезація попереднього та завершального контролювання, які дають змогу
забезпечити перевірку та оцінювання ресурсів на вході організації як системи та
результатів діяльності підприємства на виході. Таким чином, неналежна увага
відводиться контролюванню перебігу різноманітних видів діяльності, бізнес-процесів,
робіт, операцій в межах промислових підприємств, а це зазвичай позначається на
кінцевій результативності та ефективності функціонування. Для забезпечення високого
рівня якості поточного контролювання виникає необхідність у використанні
системного підходу у цій сфері, який створює можливості для врахування комплексу
усіх елементів, задіяних у процесі поточного контролювання.
Вагомий внесок у формування теоретико-методологічних та методичних засад
контролювання зробили такі вітчизняні та іноземні науковці: М. Альберт, Г. Гріфін,
В. Діденко, Л. Дідковська, С. Ілляшенко, М. Йохна, О. Кузьмін, О. Мельник, М. Мескон,
Г. Мошек, Е. Прокушев, Р. Пушкар, Л. Федулова, Ф. Хедоурі, Ф. Хміль, В. Хомяков,
А. Шегда, В. Яцура та ін. У працях вищевказаних науковців ґрунтовно розглянуто сутність,
різновиди, моделі реалізації, інструментальне забезпечення контролювання тощо.
Водночас існуючі напрацювання у сфері контролювання не розкривають
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достатньою

мірою

засади

реалізації

поточного

контролювання,

формування,

використання та оцінювання систем поточного контролювання із урахуванням їх
структурної декомпозиції, типи систем та критерії поточного контролювання,
інструментарій у цій сфері, послідовність реалізації поточного контролювання,
моніторинг в системі поточного контролювання.
Контролювання є важливим елементом управління діяльністю промислового
підприємства.

Зокрема,

останнім

часом

на

перше

місце

виводять

поточне

контролювання. На основі досліджень виявлено, що система поточного контролювання
– це сукупність таких взаємопов’язаних елементів: суб’єкти, об’єкти, цілі, принципи,
методи, засоби, методики, стандарти, норми та нормативи, критерії, процес (облік,
діагностика, моніторинг, експрес-діагностика), які працюють як єдине ціле, і кожен
елемент вносить щось конкретне в унікальні характеристики цілого.
Крім того, виконані дослідження дають змогу виокремити такі основні переваги
застосування систем поточного контролювання:
 контроль спрямований на перевірку перебігу процесів, операцій, робіт;
 контроль здійснюється в процесі виконання робіт;
 контроль охоплює конкретні робочі місця;
 контроль здійснюється у всіх сферах діяльності;
 контроль здійснюється на усіх рівнях управління.
Наведені переваги, які ще можна назвати особливостями системи поточного
контролювання, дозволяють управлінцям отримувати оперативно достовірну та повну
інформацію про дійсний стан та перебіг процесів на підприємстві, реально їх оцінювати
для створення бази для формування управлінських рішень щодо усунення можливих
недоліків, відхилень, а також щодо реалізації превентивних заходів.
Особливість поточного контролювання в тому, що за умови його ефективного
здійснення, зменшуються витрати на завершальне контролювання, запобігається
виникнення браку продукції тощо. Щодо застосування саме системного підходу до
здійснення поточного контролювання зазначимо наступне: однією із важливих
властивостей системи є наявність синергічних зв’язків, тобто сукупність елементів
системи забезпечить більший ефект функціонування, ніж сума ефектів кожного складового
елемента при їх незалежній дії.
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Цьвок Д.Р., Олійник А.М.
Національний університет “Львівська політехніка”
One of the main directions of improving the competitiveness of enterprises is the
introduction of innovative technologies. Innovation is implemented, the market results gained
from investing in a new product or transaction (technology, process). With the
implementation of innovations offered for sale, the exchange of "money-innovation". Funds
entrepreneur (producer, investor-seller) as a result of this exchange, first, cover the costs of
creating and selling innovation, secondly, generate revenue from the sale of innovation,
thirdly, to act as an incentive to create new innovations in Fourth, it is a source of funding for
the new innovation process.
В

умовах

розвитку

ринкових

відносин

законодавство

України

надало

економічним суб’єктам господарювання більше прав та свобод. Водночас, багато
підприємств не змогли ефективно використати наявні у них ресурси, зокрема кошти,
засоби виробництва та людський потенціал раціонально, і налагодити прибуткову для
себе діяльність через продукцію низької якості та відсутність стратегічного мислення.
Це питання є сьогодні одним з найскладніших. Досвід останніх років засвідчив, що не
всі вітчизняні підприємства здатні проводити ефективну конкурентну боротьбу. Саме
цей факт та ряд інших дозволяють говорити про недостатнє ефективне планування
діяльності , що, своєю чергою призводить до втрат позицій на конкурентному ринку.
Навіть наявність конкурентоспроможної продукції (послуг) не дозволяє багатьом з них
реалізовувати ці переваги внаслідок відсутності практики використання всього
комплексу заходів. В такій ситуації для кожного підприємства стає необхідним аналіз
конкурентоспроможності продукції і розробка дієвих засобів щодо впровадження
інновацій для її підвищення.
Будь-який ринок завжди динамічно розвивається і потребує все нових і нових
впроваджень. Щоб підприємство могло вижити в даній ситуації йому потрібно завжди
підтримувати свою конкурентоспроможність на високому рівні. Потрібно завжди
надавати новий товар, який би відповідав сучасним тенденціям. Це не можливо без
впровадження інновацій, але не менш важливим є саме вибір вектора інноваційної
діяльності.
Інновація є реалізованим, на ринку результатом, отриманим від вкладення
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капіталу в новий продукт чи операцію (технологію, процес). При реалізації інновації,
запропонованої до продажу, відбувається обмін "гроші-інновація". Кошти, отримані
підприємцем (продуцентом, інвестором-продавцем) у результаті такого обміну, поперше, покривають видатки по створенню і продажу інновацій, по-друге, приносять
прибуток від реалізації інновацій, по-третє, виступають стимулом до створення нових
інновацій, по-четверте, є джерелом фінансування нового інноваційного процесу. Отже,
можна сказати, що інновація виконує такі три функції: відтворювальну; інвестиційну;
стимулюючу.
Відтворювальна функція означає, що інновація являє собою важливе джерело
фінансування розширеного відтворення. Грошовий виторг, отриманий від продажу
інновації на ринку, створює підприємницький прибуток, що виступає джерелом
фінансових ресурсів і одночасно мірою ефективності інноваційного процесу.
Прибуток, отриманий за рахунок реалізації інновації, може використовуватися
також і як капітал. Цей капітал може направлятися на фінансування як всіх інвестицій,
так і конкретно нових видів інновацій. Таким чином, використання прибутку від
інновації для інвестування складає зміст інвестиційної функції інновації. Одержання
підприємцем прибутку за рахунок реалізації інновації прямо відповідає цільовій
функції будь-якого комерційного господарюючого

суб'єкта. Цей збіг служить

стимулом підприємця до нових інновацій; спонукає його постійно вивчати попит,
удосконалювати організацію маркетингової діяльності, застосовувати більш сучасні
прийоми управління фінансами (реінжінірінг, бранд-стратегія, бенчмаркінг та ін.). Усе
перераховане вище складає зміст стимулюючої функції інновації
Вибір напрямків інноваційного розвитку

– одна з найважливіших стадій

ухвалення суб’єктами господарювання економічних, передусім управлінських, рішень,
що полягає у виборі одного з альтернативних варіантів інноваційного розвитку на
основі відповідності його критеріям оптимальності. Вибір напрямків інноваційного
розвитку підприємства починається з постановлення цілей і завдань інноваційного
розвитку в рамках обраної місії підприємства (конкретних інноваційних орієнтирів),
аналізу внутрішніх та зовнішніх умов господарювання, пошуку ресурсів для
інноваційної діяльності та ефективного їх розподілу, продовжується генеруванням
альтернативних напрямів діяльності (наявність декількох варіантів здійснення програм
створення експериментальних зразків, якщо можливо, та варіантів вибору компонентів
допоможуть підприємству подолати невпевненість у правильності розроблення
напрямку), їх оцінкою, ранжуванням за пріоритетністю впровадження і закінчується
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кінцевим вибором.
Таким чином, етапами вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства є:
1.

Аналіз відповідності внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім та

визначення можливих шляхів приведення їх у відповідність.
2.

Критеріальна

оцінка

і

попередній

вибір

перспективних

напрямків

інноваційного розвитку.
3.

Економічне обґрунтування вибору напрямків розвитку.

4.

Остаточний вибір і деталізація інноваційного проекту (проектів).

Визначимо, з нашої точки зору, найбільш доцільні для кожного з етапів вибору
напрямків інноваційного розвитку підприємства існуючі методичні підходи.
Економічна сутність управління пов’язана з вирішенням проблемних ситуацій, які
можуть виникнути в результаті отримання двох станів – фактичного та бажаного, а
вирішення цієї ситуації полягає у виробленні рішення для ліквідації розходжень між
ними.
Тому важливим є зведення до мінімуму розходжень між оптимальною та
фактичною траєкторіями розвитку, завданням якого є відбір перспективних ідей та
обґрунтування з технічної та економічної точок зору доцільності їх реалізації, які
допомагають у поставленні реалістичних, чітких цілей і завдань інноваційного
розвитку.
Вибір напрямків інноваційного розвитку залежить від зовнішніх та внутрішніх
економічних умов господарювання підприємства.
Тому на етапі їх аналізу, метою якого є пошук сфер і способів реалізації
потенціалу підприємства з метою забезпечення умов тривалого виживання на ринку і
подальшого розвитку, доцільним є застосування таких методів стратегічного аналізу:
SWOT – аналіз, STP – аналіз, GAP – аналіз. стратегічна модель Портера лідерства у
цінах, матриця Бостонської консультативної групи, матриця "Мак Кінсі – Дженерал
Електрик".
Отже, саме інноваційна модель розвитку стає фундаментом, який забезпечує
економічну міць фірми, її конкурентоспроможність на ринку.
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РОЗРОБКА ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Чайкова О.І.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
In the article the methodical tool of development of plans of development of foreign
economic activity of enterprise is offered at forming of the proper strategy.
Формування та реалізація стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності
(ЗЕД) підприємства передбачає виконання ряду етапів, які взаємопов’язані між собою.
Плануванню розвитку ЗЕД передує етап вивчення, аналізу, прогнозування змінних
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. На основі цього етапу формуються
місія, цілі, критерії та можливі сценарії розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства й галузі, в якій воно діє.
Розробку

планів

розвитку

ЗЕД

починають

з

вибору

продукції,

яка

випускатиметься підприємством і яка буде реалізовуватися на зовнішніх ринках, її
собівартості, ціни та обсягів продажів (таблиця 1).
Вибір перспективної продукції з урахуванням потреб, смаків та бажань
споживачів є ключовим елементом стратегії розвитку ЗЕД. Необхідно провести
оцінювання витрат з урахуванням масштабів виробництва, специфіки зовнішніх ринків,
умов експлуатації. При цьому оцінюванні визначаються витрати на розробку продукції,
на технологічну підготовку виробництва, на навчання персоналу, на закупівлю
матеріалів та

компонентів,

на

виробництво

продукції,

на

її

зберігання

та

транспортування, на формування системи доведення продукції, на рекламу й
просування товару.
Далі

необхідно провести оцінювання

конкурентоспроможності

вибраної

продукції на потенційних ринках та попиту на продукцію конкретного виду на
визначених ринках з урахуванням впливу конкурентів та інших зовнішніх чинників.
Результати попередніх етапів є підґрунтям для формування системи доведення
продукції до споживачів на зовнішніх ринках. Дана система враховує вибір
торговельних каналів, визначення можливих форм здійснення зовнішньоекономічної
діяльності та розробку заходів щодо розвитку ЗЕД підприємства.
Вибір

найбільш

переважних

форм

та

заходів

щодо

розвитку

зовнішньоекономічної діяльності здійснюються на наступному етапі формування
стратегії розвитку ЗЕД підприємства. Далі необхідно вирішити завдання оптимізації
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плану розвитку ЗЕД. Сутність даного завдання полягає в переході від якісних оцінок до
кількісних за допомогою економіко-математичних та статистичних методів досліджень,
експертних оцінок. При цьому необхідно вирішити задачу оптимізації плану розвитку
ЗЕД підприємства, яка спрямована на максимізацію показників ефективності цієї
діяльності, з урахуванням забезпечення задоволення потенційного попиту, обмежень на
інвестиційні вкладення, на послідовність здійснення варіантів розвитку, на терміни
здійснення окремих етапів тощо.
Розробка планів розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Формування можливих
видів продукції з
конкретними
показниками якості

Оцінювання витрат на всіх
етапах життєвого циклу
продукції з урахуванням
специфіки зовнішніх ринків

Оцінювання конкурентоспроможності
продукції на
потенційних ринках

Оцінювання потенційного попиту на продукцію визначеного виду на відповідних ринках з
урахуванням впливу конкурентів

Формування системи доведення продукції до споживачів
Вибір торговельних каналів
Власний
торговельний канал

Зв’язаний
торговельний канал

Незалежний
торговельний канал

Вибір форм виходу на зовнішній ринок
Експорт

Спільна підприємницька діяльність

(прямий;
непрямий)

(ліцензування;виробництво за контрактом; управління
за контрактом; підприємства спільного володіння)

Пряме
інвестування

Розробка заходів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності
Організація
Проведення
філій,
роботи з
представництв,
реалізації
дочірніх
продукції через
компаній в
торговельних
інших країнах посередників

Підтримка
фірмового стилю
роботи філій,
фірмового стилю
транспортних
засобів, устаткування тощо

Придбання,
Формування
будівництво, маркетингових
оренда площ
заходів щодо
для організації
просування
торговельних
продукції
об’єктів
підприємства

інші

Розв’язання задачі оптимізації плану розвитку зовнішньоекономічної діяльності

Рисунок 1 – Етапи розробки планів розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства
Після виконання запропонованих етапів можлива реалізація підприємством плану
розвитку зовнішньоекономічної діяльності, який був сформований на попередніх
етапах, після чого здійснюється управління реалізацією розробленої стратегії ЗЕД.
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МУЛЬТИАГЕНТНА МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Чередніченко О.Ю.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
This work is devoted to issues of multi-agent approach implementation for tasks
resolving of management of educational resources. The formalization of dynamic distribution
of resources based on the network of the needs and opportunities is proposed. The formal
model of interaction between agents is described. The proposed approach allows solve
quickly and flexibly the problem of the distribution of educational resources in accordance
with the rapidly changing needs of the environment.
Відкритий характер сучасного інформаційного суспільства та розвиток економіки
веде до прискорення науково-технічного прогресу та росту конкуренції на ринку. Це
призводить до необхідності пошуку нових методів та засобів управління, які повинні
більш якісно та ефективно задовольняти індивідуальні потреби споживачів. Освіта є
однією з важливіших галузей економіки держави, яка обумовлює розвиток культури,
науки, техніки та технологій. Процеси розвитку в системі освіти є складними, з багатою
кількістю взаємних зв’язків та потребують нових прогресивних методів управління.
Сучасний підхід до вирішення завдань оперативної обробки інформації в
процесах прийняття рішень пов’язано із застосуванням мультиагентних технологій, які
сьогодні отримали інтенсивний розвиток. Інформаційні технології, які основані на
агентах, з’явилися на стику методів штучного інтелекту, об'єктно-орієнтованого
програмування, паралельних обчислень та телекомунікацій. Вирішення завдання одним
агентом представляє точку зору класичного штучного інтелекту. Розподілений
штучний інтелект передбачає, що окремий агент може мати лише часткове уявлення
загальної проблеми та здатен вирішити лише її частину. Тому для вирішення складних
завдань

потрібна

концептуальної

взаємодія

новизни

множини

новітніх

агентів,

комп’ютерних

що

формує

технологій

підгрунття
із

для

використанням

мультиагентних систем.
Не зважаючи на велику кількість публікацій щодо проектування та застосування
мультиагентних систем, питання оперативної обробки даних для вирішення завдань
розподілу ресурсів в режимі реального часу залишаються відкритими.
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Ресурси є невід’ємною складовою організації навчального процесу. При цьому
ресурси є різними за змістом та формою, можуть бути розподіленими та зазвичай
характеризуються динамічною потребою.
Навчальний процес будемо розглядати як відкриту систему, яка об’єднує
розподілені навчальні ресурси та до якої постійно звертаються споживачі. При цьому
запити щодо ресурсів виникають постійно, але потреба в ресурсах змінюється
динамічно, та не завжди може бути передбачена заздалегідь. Тому для формалізації
розподілу ресурсів пропонується використати модель мережі, яка формується
динамічно та у кожний момент часу відображає взаємозв’язок між потребами та
можливостями системи.
Визначимо два типи автономних агентів, що взаємодіють у системі – агентипотреби та агенти-можливості. Усі агенти діють відповідно до власних цілей та за
певними правилами, що дозволяє їм діяти самостійно та взаємодіяти один з одним. На
множині агентів можна визначити відношення, які пов’язують агентів. Залежно від
типу та складності задачі, яка вирішується, можна визначити різноманітні відношення.
У загальному вигляді запропонована модель мультиагентної системи функціонує
наступним чином. У кожній момент часу система формує набір можливостей – це
ресурси, які є вільними на цей момент. В систему поступають заявки на використання
ресурсів – це потреби. Усі потреби та можливості в системі представляються як
автономні агенти, які шляхом переговорів встановлюють між собою відношення
відповідності. У разі коли агент-потреба та агент-можливість встановили відношення
«відповідність», вони перестають бути вільними та не приймають участь у подальших
переговорах з іншими агентами. Множина агентів обох типів та зв’язки між ними
формують у кожній момент часу стан динамічної системи розподілу ресурсів в системі
навчання.
Така мультиагентна система представляє собою орієнтований граф, де вершини –
це агенти, а дуги – це відношення між агентами. Таке уявлення дозволяє
використовувати весь математичний апарат теорії графів, а також задавати будь-які
відношення для моделювання певної задачі управління в системі електронного
навчання.
Описаний вище підхід може бути адаптований до вирішення будь-якого завдання
управління ресурсами навчального процесу. Запропонований метод дозволяє гнучко та
оперативно реагувати на будь-які зміни у відкритій системі управління або у
зовнішньому середовищі.
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НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Черненко С.М.
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
In this paper the problem of development of innovative activity of small business in
Ukraine, pointed out the main shortcomings of governance that hinder its development.
Specified on the shortcomings of reforms Small Business Ukraine. Proposed effective forms
of organization innovation management, and the development of innovation management in
small business.
Суттєвою проблемою інноваційної діяльності малого підприємництва, за
результатами аналізу, є відсутність знань та компетенції керівників щодо створення
середньострокових та довгострокових стратегій розвитку, зокрема у сфері формування
і нарощування інноваційного потенціалу.
Адже, сучасне ринкове середовище України виявляє неефективність чинних
підходів до управління інноваціями у сфері виробництва і послуг. Обмежений доступ
до засобів виробництва спостерігається високим рівнем монополізації, який
виявляється у постійному зростанні цін, низькій якості і конкурентоспроможності
продукції, відсутності мотивів удосконалення технологій, зниження витрат на
оновлення виробництва в регіонах України. Аналіз сучасної ситуації за фаховими та
статистичними джерелами вказує на низьку конкурентоспроможність технологій
виробництва, котра викликана значним рівнем зношеності основних фондів,
технологічною

відсталістю,

високою

енергоємністю

і

ресурсною

місткістю

виробництва.
Аналіз практики створення малих підприємств у 2010-2012 рр. в містах України,
зокрема, в Києві, Львові, Харкові та Одесі показав, що в окремих сферах малі
підприємства часто створюються на основі державних підприємств. Наприклад, у Києві
за матеріалами Київради у 2010-2012 рр. 80% приватних кафе виникли на основі
державних підприємств громадського харчування. При цьому кількість кафе, як
об’єктів громадського харчування, за вказаний період збільшилася на 4%, а ціни зросли
на 50%. Така форма реформ, на нашу думку, призвела до прояву нових форм монополії.
Іншим прикладом є результати аналізу реформування державних науково-дослідних і
проектних установ Києва і Харкова. Співробітники цих дослідних і проектних установ,
об’єднавшись у форми малих підприємств, вирішують, які замовлення виконувати на
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рівні державного підприємства, а які – на рівні малого підприємства за суттєво вищою
ціною.
В той же час малий бізнес виявляє більшу схильність до інновацій у порівнянні з
корпоративним. Цьому сприяє свобода пошуку та заохочення ініціативи, відсутність
адміністративного

тиску,

готовність

до

ризику,

швидка

перевірка,

оскільки

обмеженість у фінансових ресурсах вимагає прискореної розробки і реалізації проектів.
Аналіз практики господарювання показує, що у багатьох випадках дрібні за
розміром господарські одиниці, які органічно включені у процеси суспільного
розподілу праці, наприклад, шляхом кооперації, зорієнтовані на задоволення реальних
потреб та стають часткою суспільного виробництва. У той же час великі підприємства,
котрі для власних потреб виробляють необхідну продукцію дрібними серіями, можуть
мати нижчий рівень ефективності суспільно корисної праці.
За сучасними підходами пошук ефективних форм організації управління
інноваціями проводиться у двох напрямах. Перший з них пов’язаний з виділенням та
відособленням

підрозділів,

котрі

займаються

інноваціями

і

проблемами

довгострокового розвитку малого підприємництва. Другий –відображає систему та
механізм інтеграції та координації діяльності підрозділів, функціональної взаємодії у
процесі розробки та упровадження інновацій. Основний висновок з аналізу такої
організації діяльності полягає у необхідності формуванні ефективної системи розробки
та упровадження інновацій як постійно діючого і систематично керованого процесу,
тобто створення ефективного організаційно-економічного механізму координації
інноваційної діяльності.
Нові принципи управління інноваціями необхідно створювати на визнанні того,
що вони є системо-утворюючими елементами безперервного інноваційного процесу,
який у той же час на певних проміжках часу є неврегульованим і має низьку
передбачуваність

кінцевих результатів. Реорганізація управління інноваційною

діяльністю в малому підприємництві в регіонах України припускає створення таких
організаційних відносин, які б дозволили більш повно використовувати творчий
потенціал як колективу так і регіону. Тому удосконалення організаційних форм
управління інноваціями для більшості малих науково-дослідних, інженерних і наукововиробничих підприємств є важливим засобом підтримки активності в освоєних сферах
діяльності та експансії новацій на нових напрямках.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Чуб О.И., Тимофеев В.А.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Существенное влияние на экономические, социальные, экологические условия и
тенденции развития любого из регионов Украины оказывает состояние его жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ). Поэтому одной из операционных целей «Стратегии
устойчивого развития Харьковской области до 2020 года» является «Улучшение
качества жилищно-коммунальных услуг». Для обеспечения данной операционной цели
необходима технически грамотная эксплуатация объектов отрасли, что повышает роль
ремонтно-строительных организации (РСО) в обеспечении стратегических целей и
задач региона. Учитывая то, что РСО объективно функционируют в условиях
предельных

ограничений

на

все

виды

ресурсов,

повышается

актуальность

оптимального использования ресурсного потенциала.
Процесс

функционирования

РСО

представляет

собой

непрерывную

k

последовательность проектов R , k = 1,2,..., К определенной продолжительности. Будем
считать, что планирование выполняется на Т* = 1 год. Этот срок связан с
особенностями национального законодательства в сфере выделения средств на
функционирование предприятий жилищно-коммунальной отрасли. При этом каждый
отдельный проект Rk состоит из конечного множества работ: Rk = { R kn }, k – номер
проекта, n – номер работы: n = 1, N k , | R k | N k . Также k = 1, K , где K – достаточно
большое число. Необходимо найти оптимальное распределение различных видов
ограниченных ресурсов между работами, n = 1, N k , запланированными для выполнения в
период Т*. При функционировании РСО используют следующие основные ресурсы:
время

T,

финансовые

оборудование)
Skn

Q.

ресурсы

Таким

V

образом,

и

материальные

каждая

работа

ресурсы

(разнообразное

характеризуется

объемом

= ( ~tnk , ~v nk , ~q nk ) необходимых ресурсов – интегральной характеристикой, которая

определяет трудоемкость работы. Предприятие в целом располагает определенным
количеством V*, Q* соответствующих ресурсов в каждый момент времени в течение
периода Т*. В практике планирования ремонтно-строительных работ параметр Q
является множеством Q = {q1, q2, ..., qm, ... qM}. Таким образом, множество Q
материальных ресурсов, необходимых для выполнения n-ой работы k-го проекта, имеет
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вид: ~q nk = { ~q nk _ 1 ,…, ~q nk _ М }.
Для математического моделирования процесса планирования ресурсов РСО
используем аппарат теории оптимизационного геометрического проектирования,
позволяющий свести исходную задачу к задаче размещения геометрических объектов в
заданной области размещения. Работа рассматривается как геометрический объект
(параллелепипед), область размещения выделяется в пространстве ресурсов (T, V, Q)
соответствующими значениями T*, V*, Q*. Положение каждой работы R kn в области
размещения W характеризуется вектором параметров размещения u kn = ( t kn , v kn , q kn ),
который задает положение полюса

O kn

собственной системы координат

O kn Tnk Vnk Q kn

объекта R kn , совмещенный с вершиной объекта R kn . При этом, t kn – координата на оси
времени, которое соответствует времени начала выполнения работы, v kn и q kn –
координаты на осях финансовых и материальных ресурсов. Геометрические размеры
каждого

параллелепипеда

задаются

вектором

его

метрических

характеристик

( m kn ) = ( ~tnk , ~v nk , ~q nk ).
Оптимизационная задача планирования ресурсов, как задача оптимизационного
геометрического проектирования, формулируется так: необходимо разместить набор
работ R kn , k = 1, K; n= 1, N k без взаимных связей в области W так, чтобы затраченные
ресурсы (время, финансовые, материальные) были минимальными.
Оптимизационная задача размещения имеет вид:
u*  arg min  (u )
u  D Е

.

Основные ограничения задачи, определяющие область допустимых решений:
1) принадлежность объекта R kn области размещения W. Аналитически огранитения
на принадлежность объектов области W выражаются системой линейных неравенств:
F0 (u )  0 : {f nk (u )  0, k = 1, K; n = 1, N k , таких, что функции неравенств f nk (u )  0
~
q nk _ m } , m  1, М ;
имеют вид: f nk  t kn , v kn , q kn , Т *  t kn  tnk , V *  v kn  ~v nk , q *m  q nk _ m  ~

2) условия взаимного непересечения объектов: невозможность одновременного
выполнения работ, использующих один и тот же ресурс;
3) условие частичной упорядоченности работ при условии, что ξ-а работа k-го
проекта начинается в момент окончания η-й работы k-го проекта: R k  R k , η, ξ = 1, N k ,
k = 1, K или t k – t k – ~tk = 0.

252

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МОРСЬКИХ ПОРТАХ
Ширяєва Л.В., Афанасьєва О.К.
Одеський національний морський університет
Summary: an approach to the financial risks assessment of public-private seaport
development projects is presented, taking into account the specifics of the port production
activity.
Основними

мотиваційними

факторами

реалізації

державно-приватного

партнерства (ДПП) в морських портах є: поява можливості залучення приватного
капіталу для розвитку портових виробничих потужностей; можливість використання
портовими операторами більш гнучкої тарифної політики при взаєморозрахунках з
клієнтурою. В той же час, реалізація зазначених можливостей і переваг ДПП поєднана з
певними ризиками, пов’язаними з порушеннями очікуваних термінів окупності
інвестицій

внаслідок

зниження

реального

вантажообігу

по

відношенню

до

прогнозованого. У зв’язку з цим, представляє теоретичний і практичний інтерес
розробка методів оцінки зазначених ризиків.
При моделюванні роботи порту, як відомо, зазвичай використовуються такі
розділи дослідження операцій як теорія масового обслуговування, теорія лінійного та
нелінійного програмування, теорія управління запасами та ін.
Перейдемо до формальної побудови методу оцінки фінансових ризиків при
ДПП. Почнемо з формалізації виробничого процесу в порту (на терміналі). Порт можна
представити як деякий перевалочний пункт, в якому відбувається взаємодія двох або
більше потоків транспортних засобів.
Позначимо через x 1 t  – кількості вантажу, що прибуває в порт на суднах в
інтервалі часу [0, t), а через x 2 t  – сумарну вантажопідйомність порожніх залізничних
вагонів, які прибули в тому ж інтервалі часу. Якщо обидва процеси x 1 t  и x 2 t 
відносити до перспективного періоду, то, незважаючи на існуючі місячні, квартальні
графіки прибуття суден і подачі залізничних составів, ці процеси не можна вважати
строго детермінованими, вони є тією чи іншою мірою випадковими.
Інтервали часу між сусідніми прибуваннями транспортних засобів в порт
вважаються взаємно незалежними випадковими величинами, розподіленими за
показовим законом з одним і тим же параметром. Таке припущення обґрунтовано
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численними статистичними перевірками, проведеними для багатьох великих портів
світу.
Позначимо через  1 t  , (  2 t  ) – число суден (залізничних составів), які прибули
в порт (на термінал) в інтервалі часу [0, t). Якщо вважати, що  1 t  і  2 t  – взаємно
незалежні (в стохастичному сенсі) пуассоновскі потоки, то:

P i t   k 

 i t k
k!

e i t , i = 1,2,

(1)

де  i – параметр i-го потоку.
Тоді, введені вище процеси x 1 t  і x 2 t  , можна представити у вигляді так
званих складних пуассонівських процесів, тобто:
i t 

x i t   ∑ ij , i = 1,2,
j1

(2)

де  1j ,  2 j – завантаження (чиста вантажопідйомність) i-го за рахунком судна
(залізничного составу), що прибуло у порт в інтервалі [0, t).
У перспективному періоді  1j і  2 j також можуть визнаватися випадковими
величинами з заданими законами розподілу: P i1  x  G i x  , i = 1,2.
Справедлива рівність: Mx 1 t   Mx 2 t  , або з урахуванням (2) і тотожності
Вальда: M 1 t M 11  M 2 t M 21 .
Але оскільки (див. (1)) M i t    i t , i = 1,2, з останнього рівняння одержуємо
∞

xdG 2 x   ∞, i = 1,2):
(вважаємо, що M i1  ∫
0

 1 M  11   2 M  21

(3)

Рівність (3) висловлює собою умову узгодженості в середньому двох потоків
транспортних засобів.
Застосування розробленого підходу оцінки ризиків ДПП має сприяти більш
раціональному використанню інвестиційних ресурсів держави і приватних компаній,
поліпшенню фінансових результатів діяльності портів.
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АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТУРНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ
Шитова О.В. 1, А.Н. Пухляк А.Н. 2
1

Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба,
2

Министерство Обороны Украины

Актуальной научной задачей является разработка информационной технологии
обработки изображений, усовершенствованной в части распознавания текстурных
областей изображения – растительности, грунта, песка, реализация которой позволит
повысить эффективность анализа данных воздушного мониторинга, что в целом
повысит эффективность процесса дешифрирования аэрофотоснимков.
Для решения поставленной задачи предлагается алгоритм, состоящий из трех
основных этапов: предобработка изображения, сегментация текстурных областей
изображения, распознавание сегментированных областей по классам.
Этап предобработки состоит из шагов, предназначенных для улучшения
изображения, а именно – преобразование изображения в полутоновое, выравнивания
средней яркости и освещения аэроландшафта, выравнивания контраста аэроландшафта.
Выполнение этапа предобработки позволяет повысить достоверность распознавания.
На следующем этапе производится выделение текстурных областей по признаку
энтропии, после чего выделенные области сегментируются методом водораздела.
Классификация сегментированных областей осуществляется

по значениям

признаков текстурных областей. Анализ признаков текстурных областей показал, что
для распознавания областей типа «трава» и «снег» наиболее информативным является
признак однородности, для области типа «грунт» признак однородности, энтропии и
средней яркости, для области типа «песок» признак средней яркости.
Результатом

работы

алгоритма

является

текстурными областями.
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изображение

с

распознанными

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ СКРЫТНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СТАТИСТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Щербинин С.А.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
In work the approach is offered to increase hidden transfer of economic statistics
indicators. The approach is based on transfers not all package of statistical data but on
transfers of model of its behavior. The hidden analysis of the given process of pass, and as
speeds of acceptance of this or that decision by the head at the expense of reception not all
volume of statistics, but only models describing behavior of the given process is done.
В настоящее время, когда скорость и достоверность принимаемой информации
играет важную роль в процессе принятия экономических решений, в дело вступают
технологии

промышленного

шпионажа.

Руководство

и

подразделения,

обеспечивающие передачу информации, размышляют не только над тем, как наиболее
надежно сохранить передаваемую информацию, но и о том, как эту информацию
незаметно передать. Для успешного решения таких задач необходима разработка
нетрадиционных алгоритмов передачи информации. При этом повышаются требования
к помехоустойчивости и скрытности систем передачи информации.
Периодические движения и стационарные режимы долгое время считались
единственно возможными состояниями для передачи информации. Однако требования
к новым системам передачи информации и недавние открытия в этой сфере в корне
изменили представления о системах передачи информации. Другими словами,
появилась возможность использования сложных сигналов, полное описание которых
невозможно с помощью формул классической математики, однако структура которых
позволяет незаметно передавать те или иные информационные данные.
Поскольку вся статистическая информация для принятия решения руководителем
обладает кратковременной или долговременной зависимостью, то в докладе
предложено для скрытой передачи данного вида информации применять не передачу
всего пакета статистической информации, а передачу модели его поведения, что даст
возможность, во-первых, скрыть сам факт передачи информации, а во-вторых,
увеличить скорость обработки экономической информации руководителем.
Для

реализации

данного

метода

предложено

использовать

модели

с

кратковременной или долговременной памятью. Примеров таких процессов могут
служить модели скользящего среднего (МА), авторегрессии (AR) и другие.
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АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Яворська Ж.Б.
Європейський університет, Львівська філія
Any enterprise has to be able to reveal new market possibilities. To improve

market

prospects management of enterprise have to do such tasks : deeper market penetration ,
development and selling of new goods. Success of enterprise during its penetration the
external market depends on its marketing possibilities.
Будь-яке підприємство повинно вміти виявляти нові ринкові можливості. Жодне
підприємство не може постійно покладатися на давно створені товари та давно освоєні
ринки. Виробники цих товарів або збанкротували б або здогадалися займатися іншою
справою. Для активізації роботи на ринку перед керівництвом підприємства стоять
такі завдання : більш глибоке освоєння ринку , розширення кордонів ринку , розробка
та реалізація нових товарів на існуючих ринках , диверсифікація за рахунок пропозиції
нових товарів на нових ринках.
З виходом підприємства на зовнішній ринок, на нього чекає – зміна курсу валют,
складні транспортні тарифи, неплатежі за експортними поставками, підвищений ризик.
Успіх підприємства у цьому випадку
маркетингових можливостей. Ринкові

в певній мірі залежить від його

можливості фірми – привабливий напрямок

маркетингових зусиль, на якому конкретне підприємство може досягти конкурентних
переваг. Вони повинні точно відповідати цілям та ресурсам компанії.
Цілі підприємства на ринку – створення хороших, якісних товарів, одержання
високого рівня прибутку та збуту, росту продаж та завоювання схильності клієнтів.
Хороший, конкурентний товар добре впишеться у рамки існуючих маркетингових
переваг підприємств у вигляді потужного штату продавців, розгалуженої мережі
поширення товарів та більшого досвіду у справі стимулювання збуту товарів широкого
вжитку.
Виходячи на зовнішній ринок, підприємство повинно бути впевнене в тому , що
воно співпрацюватиме з найбільш важливими представниками ринку, зуміє встановити
хороші стосунки з

постачальниками сировини, обладнання, налагодити зв’язки з

основними маркетинговими посередниками. Кожен з цих пунктів необхідно вивчити з
точки зору місткості та характеру ринку.
Цей процес складається з чотирьох етапів

виміру та прогнозування попиту;

сегментування ринку та позиціювання товарів

на ринку. Позиціювання товару на
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ринку – це забезпечення товаром, що не викликає сумнівів, чітко відмінного від інших,
з бажаним місцем на ринку і у свідомості споживачів. Для цього застосовується
комплекс маркетингу – набір контрольованих змінних факторів маркетингу, сукупність
яких фірма використовує у прагненні викликати бажану відповідну реакцію зі сторони
ринків.
У комплекс маркетингу входить все, що фірма може заподіяти для впливу на
попит свого товару. Різноманітні маркетингові ринкові можливості можна об’єднати
в чотири основні групи : товар, ціна, форми просування товару та стимулювання
збуту. Товар – це набір «виробів та послуг», які фірма пропонує цільовому ринку. Ціна –
це грошова сума, яку споживач повинен сплачувати за одержання товару.
Форми просування товару – товару – це діяльність, завдяки якій товар стає доступним
для споживачів. Методи стимулювання збуту – це діяльність підприємства з поширення
відомостей про переваги свого товару та спонукання до купівлі засобом реклами,
прямого маркетингу, паблік рілейшнз.
Оскільки маркетинг – це передбачення, управління та задоволення попиту на
товари, послуги та ідеї засобом обміну, необхідно детально розглянути попит, його
види та особливості. Передбачити,

спрогнозувати попит можна, тільки постійно

вивчаючи споживачів так, щоб розробляти та пропонувати саме те, що вони хочуть і
чого потребують.
Управління

попитом

включає

стимулювання,

регулювання

та

сприяння.

Стимулювати – значить викликати у споживачів прагнення того, що пропонує фірма ,
інтенсивно його рекламуючи. Сприяння передбачає, що фірма робить свій продукт
легкодоступним фізично, за умовами кредиту, хорошої інформованості продавців.
Регулювання необхідне тоді, коли існують стрибки в попиті, а не збалансований попит
протягом всього року, або коли попит перевищує пропозицію. У цьому випадку мета –
зробити попит більш рівномірним на протязі року. Задоволення попиту включає не
тільки нормальне функціонування існуючого товару або послуги, але і їх безпеку,
доступність різних варіантів, післяпродажне обслуговування. Щоб задовільнити
споживача, необхідні відповідні його очікуванням кроки за всіма цими параметрами.
Попит в свою чергу ділиться на споживчий та суспільний. Споживчий попит
стосується характеристик та потреб кінцевих споживачів, промислових споживачів,
каналів збуту, державних

установ, світового ринку та некомерційних організацій.

Підприємство може орієнтувати свою пропозицію на всіх або декількох з них.
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Суспільний

попит

визначається

характеристиками

та

потребами

службовців,

профспілок, акціонерів, державних установ та інших внутрішніх та зовнішніх сил, які
впливають на діяльність компанії.
Відносно товарів або послуг необхідно визначити, що запроваджувати на ринок,
рівень якості, обсяг збуту, ступінь інноваційності компанії, вид упаковки, обсяг та
термін досліджень, момент припинення збуту існуючої продукції.
Управління збутом може трактуватися як загальне керівництво збутовою
діяльністю фірми. Так, рада директорів керує збутом, використовуючи різні методи та
приймаючи найрізноманітніші рішення. Наприклад, обмежуючи рівень витрат на
організацію збуту, визначаючи загальну політику в області каналів розподілу та збуту,
а також кошти та методи іх стимулювання – інтенсивність та характер реклами, цінову
політику. Усі ці стратегічні рішення можуть впливати на управління збутом в
організації, його масштаби, специфіку та кінцеві результати.
Управління збутом розглядають як планування та реальне щоденне
керівництво збутовою діяльністю фірми. Рішення по збуту включає вибір того, вести чи
ні продаж через посередників або продавати безпосередньо споживачам і через яку
кількість точок; контролювати канали збуту чи співробітничати з ними; які умови
реалізації можуть обговорюватися , а також вибір постачальників, визначення того, які
функції надавати іншим, вивчення конкурентів.
Рішення по просуванню продукції включають вибір і поєднання інструментів
(реклами, стимулювання збуту), визначення рівня обслуговування споживачів, рішення
, що стосуються цін , включають визначення загального рівня цін (високі,середні або
низькі), діапазону цін (від найнижчих до найвищих), взаємозв’язку ціни
ступеня важливості цінового фактору
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і якості,

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ястремская Е.Н.
Харьковский национальный экономический університет
Активная инвестиционная деятельность является одним из основных условий
развития промышленных предприятий, поэтому они должны уделять достаточно внимания обоснованию стратегий капиталовложений. Как показатели результаты проведенных исследований, в качестве основных составляющих выбора инвестиционных
стратегий целесообразно использовать инвестиционную привлекательность субъекта
хозяйствования, его восприимчивость к предложениям инвестиционного проекта и
экономическую эффективность последнего. При этом инвестиционную привлекательность необходимо рассматривать с позиций ресурсного потенциала, учитывая уровень
использования финансовых, имущественных и трудовых ресурсов. Подавляющее
количество литературных источников, например работы [1 – 3], указывают на
достаточность финансового анализа для оценки уровня инвестиционной привлекательности. Можно согласиться с данным предложением только в том случае, когда
предусматривается краткосрочное инвестирование. Если же инвестор предполагает
осуществлять долгосрочные или значительные по объему вложения капитала,
проведение подобного анализа является недостаточным. В этом случае целесообразно
дополнительно проанализировать имущественное состояние субъекта хозяйствования и
определить качественный и количественный состав трудовых ресурсов, что позволить
комплексно охарактеризовать его инвестиционную привлекательность.
Восприимчивость предприятия к предложениям инвестиционного проекта
характеризует его организационную гибкость и экономическую готовность к
внедрению проектных инноваций. Организационная гибкость может быть представлена
посредством характеристик прогрессивности организации процесса производства, его
подготовки, труда и управления, в то время, как экономическая готовность
характеризует долю средств, которые предприятие направляет на проектноконструкторские и научные исследования, стимулирование инновационной активности
своих сотрудников, повышение уровня их профессиональной подготовки, что
обеспечит высокий уровень компетентности при освоении проектных предложений в
стратегической перспективе.
Третья составляющая – экономическая эффективность, должна представлять
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вероятные и ожидаемые результаты внедрения и эксплуатации предложений
инвестиционного проекта с позиций территориального сообщества в целом (рынка,
бюджета, конкурентов, потребителей) и непосредственно инвестора, то есть с позиций
затратности (капиталоемкости), прибыльности, окупаемости инвестирования.
Определяя

координаты

предложенных

трех

составляющих

при

помощи

соответствующих интегральных коэффициентов, возможно обосновать вид стратегии
инвестиционной деятельности предприятия. Возможная совокупность инвестиционных
стратегий является конечной. Она представляет собой трехмерное пространство,
ограниченное приведенными составляюшими, количественное значение которых
находится в пределах от нуля до единицы, разбито на три уровня, характеризующееся
низким, средним и высоким потенциалом каждой. Сопоставляя инвестиционную
привлекательность

и

восприимчивость

предприятия,

возможно

выбрать

вид

глобальных стратегий в соответствии с такими критериями, как: действенность
(инвестирование или неинвестирование), темп (осторожное или интенсивное), объем
(медленное или активное). Кроме того, данные составляющие позволяют выбрать
стратегии

использования

брендов

предприятия,

суббрендов

продукции

и

инвестиционных проектов в процессе капиталовложений, что облегчит привлечение
внешних инвестиционных ресурсов и позволить обоснованно выбрать стратегии
информационного взаимодействия предприятия с внешней средой. Подключив третью
составляющую – экономическую эффективность проекта, возможно выбрать форму
собственности предполагаемых инвестиций, их источник, степень государственной
поддержки, уровень риска и метод инвестирования, что позволить уточнить вид
глобальных стратегий в отношении названных характеристик.
Предложенные методические основы формирования и выбора стратегий
инвестирования

промышленных

предприятий

отличаются

системностью,

комплексностью и конкретностью, они успешно прошли апробацию на предприятиях
Украины и могут быть рекомендованы к широкому практическому использованию.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Ястремська О.О.
Харківського національного економічного університету
Туризм є складним багатоаспектним явищем, безпосередньо пов’язаним з
прогресом суспільства, що сприймає всі нововведення, які впливають на його розвиток.
Це підтверджується, насамперед, виникненням нових видів туризму, який є соціальноекономічною системою, оскільки входить складовою частиною як в економічне, так і
соціальне середовище суспільства. З одного боку, туризм сприяє розширенню
людського пізнання світу, з іншого – впливає на розвиток галузей господарства і
формує економічні переваги, що створює мультиплікативний ефект розвитку
внутрішнього і зовнішнього туризму. Як економічне явище туризм пов'язаний з
підприємницькою діяльністю, наданням послуг, як соціальне явище туризм є
невіддільним від попиту на туристичні послуги та їх споживання у відповідності з
потребами споживачів, їх доходами, якістю життя, відпочинком та ін. В умовах
сьогодення туризм трансформувався в глобальне явище, як у соціальному вимірі (за
кількістю споживачів туристичних послуг та країн, зацікавлених в їх зростанні), так і за
економічним впливом (стимулюванням компліментарних галузей економіки та
розподіленням

економічних

благ),

що

сприяє

отриманню

загальних

вигід

національними економіками.
В умовах глобалізації економіки одними з популярних і важливих видів туризму
для розвитку окремими країн є в’їзний і виїзний. Щодо України статистичні
розрахунки за даними офіційної статистики [1] підтверджують зацікавленість громадян
у здійснення туристичних подорожей закордон. Питома вага громадян України, які
виїжджали за кордон у чисельності постійно проживаючого населення постійно
зростає: з 27,38% у 2000 р. до 37,14% у 2011 р. В той же час спрямованість потоків
в’їзду в Україну іноземних громадян також збільшується і перевищує інтенсивність
потоків виїзду, що підтверджують результати досліджень за даними офіційної
статистики. В’їзні потоки практично удвічі перевищують виїзні, найбільша їх
інтенсивність спостерігалась у 2008 р (1,64). У 2011 р. вона дещо загальмувалась у
склала 1,083. Такий стан туристичних потоків підтверджує значення в’їзного туризму
для розвитку економіки України у вимагає здійснення подальших досліджень щодо
його активізації. Важливо за офіційною статистичною звітністю проаналізувати
тенденцію щодо обслуговування суб’єктами туристичної діяльності в Україні
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іноземних громадян, які відвідали Україну, та громадян України, які виїжджали
закордон. Вона підтверджує переважання внутрішнього туризму над в’їзним практично
удвічі. Такий стан вимагає активізації діяльності туристичних фірм в обох напрямах з
метою утримання стабільної тенденції внутрішнього туризму та зростання обсягів
в’їзного. Їх активність залежить від багатьох чинників, визначення яких здійснено з
використанням багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу за методом
виключення

змінних.

Отримана

модель

залежності

кількості

туристів,

які

обслуговувалися суб'єктами туристичної діяльності України, прямо залежить від таких
чинників як додана вартість продукції на душу населення, обсяг промислової продукції,
обсяг продукції сільського господарства, середня заробітна плата, індекс цін; в той же
час зворотну залежність здійснюють чинники рівня безробіття, кількості злочинів на
100000 тис. населення. Адекватність моделі підтверджують коефіцієнт детермінації
(0,78), критерій Фішера (25,4), критерій Дарбіна-Уотсона (2,05) та критерій Стьюдента.
Визначені чинники свідчать, що активність туристичної діяльності та попит на
туристичні послуги залежить від рівня економічного розвитку країни, а саме України,
що вимагає розроблення загальної та регіональних програм соціально-економічного
розвитку туристичної галузі, які були б частиною програм загального розвитку
територій. Разом з визначеними економічними чинниками, на активність розвитку
туристичної галузі впливають і соціальні, серед яких одним з провідних є відомість
суб’єктів діяльності туристичної сфери, що зумовлюється формуванням їх успішних
брендів, які ґрунтуються на налагодженні прямих індивідуальних контактів з
реальними і потенційними споживачами туристичних послуг як щодо в’їзного, так і
внутрішнього туризму, оскільки сучасні передові інформаційні технології практично
урівнюють можливості споживачів в отриманні якісної інформації про ймовірні
туристичні послуги для обох туристичних потоків, що гарантує високий рівень
задоволення як емоціональних, так і раціональних потреб споживачів туристичних
продуктів.
Література:
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INFORMATION TECHNOLOGY OF MULTIAGENT SIMULATION OF EPIDEMIC
DISEASE
Chumachenko D.I.
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”
In modern conditions, the increasing of the incidence of viral hepatitis B (HBV) is an
important problem. One of the main objectives is to develope measures to prevent and reduce
the incidence of HBV. Timely prevention of complications of epidemic situation will not only
save thousands of people from disease, but also help to avoid unplanned losses in the
government budget.
The aim of the work is to construct an adequate information multiagent model for the
interaction of model objects and using it to provide targeted interventions to reduce the
incidence by the example of viral hepatitis B.
To develop the model basic statements were made. Depending on the health of the agent
and because of its role in the epidemic process a set of states of agents were identified
("susceptible", "source of HBV infection" and "immune"). Also, there are three areas in which
the agents interact: the house, the area of risk and the hospital (place of isolation source of
infection). Agents have two types: prudent and risky. Each type of agents is characterized by
different probabilities of transition to the risk zone in a healthy state, transition to the risk
zone in the state of the source of infection and transition to the "hospital".
The agent’s lifetime is specified in the model. Beyond this time the agent state is
changed to "died" (the agent dies because of old age).
We used the official data of the incidence of hepatitis B, and data about the immune
stratum of people in different ages, social and professional groups of population, own research
of the state of specific immunity against hepatitis B, scientific data on epidemic and infectious
processes, hepatitis B, demographic data of the number of different age groups living in
Kharkov, data on the volume of medical care with parental interventions, etc.
The simulation results allow to predict the dynamics of the epidemic process in time in
a particular area, taking into account the specific epidemiological situation, and also to test the
effectiveness of various preventive measures. Using the developed model in the practice of
health care will improve the epidemiological diagnosis of hepatitis B and improve the quality
of management decisions in the implementation of disease control.

264

FEATURES OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN AN UNSTABLE ECONOMY
Fastova N.I., Saleh Saad Mohamed
Kharkov National University of Radioelectronics
This research introduces the features of foreign direct investments in conditions of
unstable economy; its impact to the economy, reason for economic instability and strategic
ways of taking investment in the tremble economy. Understanding the economic situation will
provide a specific frame work, strategies and goals of gavernment in creation of good climate
for inverstors.
Foreign Direct Investment (FDI) is a term used to denote the acquisition abroad of
physical assets, such as plant and equipment, with operational control ultimately residing with
the parent company in the home country. FDI may take different forms such as the
establishment of new enterprises in an overseas country either as a subsidiary or branch, the
expansion of overseas branch or subsidiary and the acquisition of overseas business enterprise
or its assets. FDI differs from foreign portfolio investment where a stake is taken in an
overseas business without operational control, but with the view to acquiring an investment
income stream through dividends, capital gains and so on.
The level of FDI directly related with economic instability. When an economy is in
frequently fluctuations in prices, pronounced business cycle, higher or variable inflation and
frequently financial disturbance is referred to an unstable economy.
Causes of economic instability.
Fluctuations in stock market: A big fall in stack market can trigger falls in consumer
confidence and lead to economic downturn (recession) and cause firms and companies to
insolvent and shortage in credit.
Global credit market: The subprime mortgage problems caused many firms to go
insolvent. This cause a big fall in confidence in lending money which results to decrease in
money circulation in the market.
Change in interest rate: Interest rates are used as a tool to control price fluctuations,
however; they can also have impact on consumer spending. Sometimes they may have a little
impact, but if they combine with other economic factors may cause a bigger than expected fall
in consumer spending and as a result it affect on disposable income.
Government debt crisis: If the markets fear government debt is unstable or likely to face
liquidity shortage, bonds will be sold. This will tend to push up interest rate on bond yields, it
will then increase government debt interest payments and puts pressure on the government to
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cut spending and reduce the budget deficit. This can cause a negative spiral of lower
economic activities and low tax receipt.
Confidence: when economy shows signs of instability, consumer and firm become risk
averse, typically when people worry over future, they save higher percent of their income.
This higher saving rate can cause a large fall in output and more instability, it is known as the
paradox of thrift. For example techno boom; when investors lose confidence they start selling
their share in cheep so to be averse with the situation, as a result the market collapse.
Bureaucracy: An administrative or social system that relies on a set of rules and
procedures, separation of functions and a hierarchical structure in implementing controls over
an organization, government or social system. Large administrative staffs are most common
in large organizations that need standardized rules and procedures or consistency across a
wide range of business activities.
Labour Unrest: Large scale strikes can cause lost output and shortage of key public
services.
Inflation: when prices are rising rapidly, firms and consumers become uncertain about
future cost, prices and profitability, the direction of import and export prices shift to the
negative direction to GDP maximization, this uncertainty reduces the willingness to invest.
And when inflation is higher than interest rates, the value of money decline and quickly
causes savings to fall in value.
A given determinant of an economy instability may be a necessary and satisfactory
factor by itself for FDI inflow in one location but not in another. For the most part, they form
a complementary set. It is difficult to determine the exact quantity and quality of FDI
determinants that should be present in a location for it to attract a given level of FDI inflows.
What is clear is that every location must possess a certain critical minimum of these
determinants before FDI inflows begin to take place.
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PRODUCTS
COMPETITIVENESS ESTIMATION
Veriasova G. M.
Kharkov National University of Radioelectronics
Annotation. Under this investigation the approach is based on calculating the integral
index of product competitiveness has been chosen. Methodology for integrated assessment of
enterprise’s product competitiveness allows a direct quantitative comparison of performance
indicators, grouped into two groups. Competitiveness is determined by qualitative and
economic characteristics – products features that are considered by consumers under their
direct relevance to theirs needs.
For companies that operate in territorial markets under imperfect competition the main
sense has a problem of its competitive positions fixing and ensure a high level of
competitiveness of company’s products. Every enterprise should always solve the problem of
increasing the competitiveness of its products, ensuring the competitiveness of the whole
enterprise. Product Competitiveness – a multifaceted concept, and therefore there are many
interpretations to determine its essence. Thus, competitiveness – a comparative characteristic
that defines the difference between given product from competitors' product and provides a
comprehensive assessment of its properties together to identified market needs or
characteristics of a product.
In assessing the competitiveness it is necessary to consider the following: as a base of
competitiveness estimation of any product stands the needs research of existent and potential
buyers, and also current, especially perspective market requirements; any need has a whole set
of properties and parameters, showing its essence, consumer effect, and also the specific
conditions of consumption process; for specific need satisfaction the product must have an
appropriate set of features and options that meet the same requirements needs.
The scientific literature describes different approaches to assessing competitiveness of
the products. As a base of approbation to evaluate the competitiveness was token one national
company which produced an ice-cream. This company is based on a survey of consumers of
enterprise revealed the following important characteristics: line compliance with advertising,
obtainable price, price/quality ratio, the use of natural ingredients, freshness, substantial
ability, delicateness, sweetness, flavor properties. Based on the aggregate product of
parametric indexes calculated integral indicator of the relative competitiveness (PCI) in
respect of goods of a competitor. This figure reflects different features of consumer effects of
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competing products and is calculated as follows:
PCI = (Iqual . In) / Ie,

(1)

where Iqual – integral parametrical index of competitiveness for quality indicators;
In – integral parametrical index of competitiveness for standardized indicators;
Iе – integral parametrical index of competitiveness for economic indicators.
Estimated value of product competitiveness coefficient of enterprise is 1.06. This
indicates a competitive preference of company product on the ice-cream market in
comparison with competing products. The results of the investigations revealed that the most
important characteristics of products competitiveness are: the use of natural ingredients, the
freshness, the price/quality ratio. Evaluation results of product competitiveness is the basis for
the formulation of the conclusion of reached level of given products competitiveness and the
subsequent determination of the most efficient ways to increase its level to the solution of
problems on the territorial market. The company must also look after the whole process of
product’s competitiveness deserving [Fig. 1].
Product
competitiveness
satisfy existing consumers

Satisfaction level
of existing
consumers

Attract potential consumers
reputation

Attraction level
of potential
consumers

repeart consumers

Increase in user
population

Increase in new
consumers

Figure 1 – The scheme of products competitiveness dynamism

Thus, competitiveness of the products is characterized by dynamism and variability,
which is a display of reaction to the actions of competitors, of market conditions fluctuations,
of products marketing "support" and other measures of company’s marketing-mix adaptation
to external changes.
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