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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМП’ЮТЕРНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ

У роботі розглянуті теоретичні принципи математичного моделювання, визначені його сучасні
проблеми й запропоновані ефективні засоби їх подолання. Наведені основні математичні методи, які
використовуються при розв'язанні оптимізаційних завдань. Досліджені сучасні проблеми
комп'ютерного моделювання й наведена його класифікація. Особлива увага приділена методу Монте-
Карло як методу імітаційного моделювання, наведені його особливості й рекомендації щодо
застосування при розв'язанні завдань економіки й менеджменту.

Ключові слова: сучасні проблеми й методи, математичне моделювання, комп'ютерне
моделювання, імітаційне моделювання, метод Монте-Карло.

Вступ. Комп'ютерне моделювання характеризується тим, що
математична модель системи подається у вигляді деякого алгоритму та
програми, придатної для її реалізації на комп'ютері, що дає змогу проводити з
нею обчислювальні експерименти [1, 2].

Алгоритмічне (імітаційне) моделювання – це вид комп'ютерного
моделювання, для якого характерним є відтворення на комп'ютері (імітація)
процесу функціонування досліджуваної складної системи.

Імітаційні (алгоритмічні) моделі можуть бути детермінованими і
стохастичними. У стохастичних моделях за допомогою генераторів (датчиків)
випадкових чисел імітується вплив (дія) невизначених і випадкових чинників.
Такий метод імітаційного моделювання дістав назву методу статистичного
моделювання (чи методу Монте-Карло) [1–3].

Отже, використання сучасних методів комп’ютерного моделювання в
економіці та менеджменті, зокрема методу Монте-Карло, є актуальним і має
важливе практичне значення, оскільки проведення реальних експериментів з
економічними системами, принаймні, безрозсудно, вимагає значних витрат і
навряд чи буде здійснено на практиці.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Теоретичні та практичні
питання використання сучасних методів комп’ютерного моделювання в
економіці та менеджменті розглянуті в багатьох працях [1–8], зокрема роботи
[1, 4–8] присвячені опису інструментальних засобів імітаційного моделювання.
Так, для імітаційного моделювання економічних процесів може
застосовуватися як система Pilgrim [4], так і система MATLAB з блоками
SIMULINK [5]. Електронні таблиці EXCEL є універсальним обчислювальним
інструментом, які відкрили нову епоху у програмуванні – так зване
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«програмування без мови», завдяки чому складні розрахунки стали доступними
непрограмістам. Саме їх використанню для імітаційного моделювання
економічних процесів, наприклад таких як вибір інвестиційного проекту з
множини альтернативних варіантів, присвячені роботи [1, 6–8].

Метою дослідження є використання сучасних методів комп’ютерного
моделювання в економіці та менеджменті на прикладі задачі про вибір
інвестиційного проекту.

Постановка задачі. Розглянуто задачу про вибір інвестиційного проекту
з виробництва нового продукту.

В процесі попереднього аналізу експертами були виявлені три ключові
параметри проекту і визначені можливі межі їх змін (табл. 1). Інші параметри
проекту вважаються за постійні величини (табл. 2).

Таблиця 1. Змінні параметри проекту за інвестиційним проектом.
Сценарій Найгірший Найкращий
Обсяг випуску – Q 150 300
Ціна за штуку – Р 40 55
Змінні витрати – V 35 25

Таблиця 2. Незмінні параметри проекту за інвестиційним проектом.
Показники Найбільш імовірне значення
Постійні витрати – F, тис. грн. 500
Амортизація – А, тис. грн. 100
Норма податку на прибуток – Т, % 24
Норма дисконту – r, % 13
Термін проекту – n, років 5
Початкові інвестиції – I0, тис. грн. 2000

Методологія. Для проведення імітаційного експерименту
використовувався такий алгоритм [1, 6]:

1. Встановлення взаємозв’язків між початковими та вихідними
показниками у вигляді математичного рівняння або нерівності.

2. Завдання законів розподілу ймовірностей для ключових параметрів
моделі.

3. Проведення комп’ютерної імітації значень ключових параметрів
моделі.

4. Розрахунок основних характеристик розподілів початкових і вихідних
показників.

5. Проведення аналізу отриманих результатів і прийняття рішення.
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На першому етапі алгоритму було визначено залежність результуючого
показника від початкових. При цьому у якості результуючого показника було
обрано чисту поточну (теперішню) вартість проекту NРV [1, 6, 7]:
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t
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NCFNPV 



1 1 , (1)

де NСFt – величина чистого потоку платежів у періоді t.
З метою спрощення вважалося, що потік платежів, який генерується

проектом, має вигляд ануїтету. Тоді величина потоку платежів NСF для будь-
якого періоду t однакова та може бути визначена зі співвідношення [1, 6, 7]:

     .1 ATFAQVPNCFt  (2)

На другому етапі алгоритму було обрано закони розподілу ймовірностей
ключових змінних. Припускалося, що всі ключові змінні мають рівномірний
розподіл імовірності. Реалізація третього етапу алгоритму – імітаційного
моделювання здійснювалася з використанням функцій MS ЕХСЕL. При цьому
необхідно враховувати такі особливості методу Монте-Карло [3]:

1) просту структуру алгоритму обчислень. Загальна схема реалізації цього
методу передбачає розбиття досліджуваного процесу на елементарні події, для
яких може бути встановлено необхідні імовірнісні характеристики. Після цього
здійснюють багаторазову прогонку елементарних подій, виконують частотний
аналіз та обчислюють необхідні характеристики процесу, що вивчається;

2) повільну збіжність методу Монте-Карло, що пропорційна 1 / N , де N –
число випробувань. Тому ефективність методу тим вища, чим більшою є
припустима похибка розрахунків. Зазвичай його використовують у випадках,
коли припустима похибка не нижча за 1%. Типовою помилкою при
використанні методу Монте-Карло є прийняття висновків (особливо при
кількісних дослідженнях) за недостатньою кількістю випробувань. Надмірно
велика кількість випробувань може призводити до помилок іншого типу.

Результати досліджень. Розглянемо результати імітаційного
моделювання з використанням функцій MS ЕХСЕL (рис. 1):
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Рис. 1 – Результати аналізу.

Як видно з рис. 1, сума всіх від’ємних значень NРV в отриманій
генеральній сукупності, що дорівнює -5135,08 грн., може бути інтерпретована
як чиста вартість невизначеності для інвестора у випадку прийняття проекту.
Аналогічно сума всіх невід’ємних значень NPV, що дорівнює 7258964,76 грн.,
може трактуватися як чиста вартість невизначеності для інвестора у випадку
відхилення проекту. Ці показники є індикаторами доцільності проведення
подальшого аналізу. Отже, отримані показники наочно демонструють
несумірність суми можливих збитків стосовно загальної суми доходів (-5135,08
й 7258964,76 відповідно). Величина очікуваної NPV дорівнює 5642,59 при
стандартному відхиленні 573,38 і не перевищує значення NPV. Коефіцієнт
варіації (0,1) менше 1, тобто ризик даного проекту в цілому нижче середнього
ризику інвестиційного портфеля фірми.

Висновки:
1. Наведено теоретико-методологічні засади комп’ютерного

моделювання, а саме: поняття комп’ютерного моделювання, імітаційного
моделювання, етапи проведення імітаційного експерименту, особливості
методу Монте-Карло та рекомендації щодо його застосування при
розв’язуванні економічних задач.
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2. Розглянуто задачу про вибір інвестиційного проекту з виробництва
нового продукту. Для проведення імітаційного експерименту застосовувалися
функції MS ЕХСЕL. Отримані показники наочно демонструють несумірність
суми можливих збитків стосовно загальної суми доходів (-5135,08 й 7258964,76
відповідно). Коефіцієнт варіації (0,1) показує, що ризик даного проекту в
цілому нижче середнього ризику інвестиційного портфеля фірми.
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В роботі запропоновано методику кількісної оцінки конкурентоспроможності підприємства, що
передбачає використання узагальнюючих показників діяльності, які враховують ефективність
управління його економічною та маркетинговою діяльністю. Охарактеризовано теоретичні аспекти
методик оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Зроблено висновки щодо
сучасних методик оцінки та виявлені закономірності розвитку теоретичних питань.Запропонована
методика може бути використана для дослідження поточних показників конкурентоспроможності
підприємства, а також для прогнозування зміни показників конкурентоспроможності на протязі
певного періоду під впливом сукупності визначених факторів.

Ключові слова: конкурентоспроможність. підприємство, управління, оцінка, галузь.
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