
ГЛАВА 5. 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО 
МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА 

АБО УСТАНОВИ  

5.1. Функції АСУ та її зв’язок  
з навколишнім середовищем  

У табл. 5.1.1 та 5.1.2 наведено основні напрямки робіт, які 
охоплюються АСУ. Вони стосуються як внутрішнього управління по 
виробництву послуг, так і зв’язку із зовнішнім середовищем. 

Таблиця 5.1.1 
Функції АСУ відносно виробництва послуг 

№ Функція 

1 Бухгалтерія. Облік матеріальних та фінансових цінностей: готової продукції, матеріалів, 
обладнання, фінансів, праці та зарплати  

2 Техніко-економічне планування. Узгодження трудових, матеріальних і фінансових даних 
у вигляді планів робіт підприємства і його підрозділів. Поточні (1 рік), короткострокові (2-5 
років), довгострокові (10, 15, 20 років) плани  

3 Оперативне управління виробництвом послуг. Поточне планування робіт, облік, 
контроль, регулювання  

4 Управління збутом продукції. Планування збуту, облік, звітність, оперативна оцінка 
виконання планів, отримання та реалізація керуючих рекомендацій  

5 Управління матеріально-технічним забезпеченням. Замовлення матеріалів та облад-
нання, управління запасами, розподіл ресурсів  

6 Кадри. Підбір, розстановка, оцінка, навчання фахівців, ділові ігри  

7 Управління технічною підготовкою виробництва. Конструкторська та технологічна 
підготовка виробництва. Експерименти, науково-дослідна робота. Нові вироби, оснащення  
і технології  
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Таблиця 5.1.2 
Функції АСУ відносно зовнішнього середовища 

Загальні відомості про модель підприємства або установи 

8 Діловодство. Листування. Контроль виконання рішень і розпоряджень. Поточне керуван-
ня: електронна пошта, електронні наради  

9 Автоматизація виробництва. Безпосередня автоматизація виробництва з участю АСУ. 
Моделювання та розрахунки, пов’язані з автоматизацією виробництва (у тому числі з вра-
хуванням впливу зовнішнього середовища)  

10 Інформація. Бази даних по виробництву послуг. Бази даних по зовнішньому середовищу 
(ціни, конкуренти, постачання, робоча сила, промисловість, сільське господарство, науко-
вий прогрес, соціально-економічне становище, закони). Соціальні питання (заробітки, 
збіжність інтересів робітників, розподіл результатів праці). Контроль виконання планів  

11 Адміністрування АСУ. Розподіл повноважень користувачів АСУ, захист та збереження 
інформації  

Продовження таблиці 

№ Функція 

1 Ринок (збуту послуг, міський, державний, світовий): 
▪ матеріалів, обладнання, послуг (попит, постачання, ціни); 
▪ робочої сили (попит, пропозиції, вартість); 
▪ фінанси, цінні папери (попит, пропозиції, рух); 
▪ тенденції змін на ринку; 
▪ дії конкурентів, постачальників, користувачів на ринку; 
▪ реклама 

2 Промисловість, сільське господарство, підприємства, установи: 
▪ об’єм виробництва, розвиток, розташування конкурентів, постачальників, користувачів; 
▪ нові прогресивні вироби, технології, напрямки автоматизації та організації праці  

3 Науковий та технічний прогрес: винаходи, інформація, дослідження.  

4 Соціально-економічне становище: 
▪ державна політика (діючі закони, напрямки їх розвитку); 
▪ виробничі відносини (збіжність інтересів людей з інтересами правлячих кіл; розподіл 

результатів праці; інтереси людей – їх поведінка, рішення)  

5 Погодні умови  

Якщо ще раз переглянути цей перелік, то виявляються два дуже 
важливі чинники, які об’єднують ці напрямки і тому є 
першорядними: 

▪ інформація; 
▪ рішення, які приймаються на базі цієї інформації. 
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Інформацію і рішення кожне підприємство оберігають від 
несанкціонованого доступу як найбільш цінний товар, намагаючись 
водночас отримати як можна більше інформації про своїх 
конкурентів та ринок. 

5.2. Проблеми прогнозування економічних 
процесів 

 
Підприємство або установа – це складна система, яка взаємодіє як 

єдине ціле з не менш складним навколишнім середовищем. Уявлення 
про економічні процеси, що відбуваються, дають моделі 
короткострокового прогнозування (1-5 років) та довгострокового 
прогнозування (10, 15 та 20 років). 

Процес економічного прогнозування складається з кількох етапів: 
1. Ставиться мета, визначається точність та час упередження  

(1-20 років). 
2. Виявляється структура об’єкта, ієрархічний взаємний зв’язок 

ланок у вигляді математичної моделі.  
3. Обирається математична модель ринку як навколишнього 

середовища. 
4. Математичні моделі підприємства та ринка об’єднуються. 
5. Перевіряється на вірогідність інформації з точки зору 

отримання несуперечливих даних. 
Критерієм істини є практика: економічна модель є придатною, 

якщо вона вірна. Придатність моделі оцінюється: практичністю; 
точністю припущень, постулатів та гіпотез; перевіркою 
статистичними методами; перевіркою моделі на різних рівнях 
управляючих впливів та їх комбінацій; прогнозуванням майбутнього; 
внутрішньою та зовнішньою (ринковою) узгодженістю економічних 
показників; наявністю множини поведінки системи, які надають 
системі можливість адаптації, виживання за рахунок зміни 
показників. 

Нижче перелічуються проблеми, з якими стикаються при 
створенні моделі прогнозування економічних процесів. 

1. Проблеми дослідження та прогнозування економічних процесів 
відносяться до числа погано визначених проблем через їх складність, 
суперечливість, багатоплановість, можливість пристосування до змін 
обставин. 

2. Стадійність розвитку об’єкта дослідження, яке можна 
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розглядати як живий організм, що народжується, функціонує, старіє і 
вмирає. 

3. Емерджентність – набуття нових якостей щодо працездатності, 
виробничих можливостей кожного елемента даної системи. Із 
загальної теорії систем відомо, що якість емерджентності означає: 

▪ працездатність трудового колективу не є сумою 
працездатності кожного його члена; 

▪ виробничий потенціал держави не є сумою виробничих 
можливостей кожного її елемента (галузі, підприємства). 

Тому, в силу емерджентності, не можна обмежуватись у 
прогнозуванні та плануванні робіт лише вивченням (аналізом) 
елементів системи та їх взаємними зв’язками, тому потрібно 
прогнозувати економічний прогрес як єдине ціле, як систему. 

4. Зміна економічної системи у часі за рахунок 
самоудосконалення та науково-технічного прогресу, зміни масштабів 
виробництва та рівнів використання сировини та матеріалів, зміни 
законів та соціального становища. 

5. Економічні зв’язки взаємозалежні і взаємообумовлені, у той час 
як у математичних моделях вимагається їх взаємна незалежність. 

6. Економіка вміщує в собі не лише виробничі процеси, але і 
виробничі відносини, які враховують поведінку людей, їх інтереси та 
індивідуально прийняті рішення. Тобто потрібно розглядати не 
економічну, а соціально-економічну систему. 

7. Виникають труднощі отримання інформації за 10-20 років 
через: 

▪ зміни умов зберігання та об’єму накопичуваних даних; 
▪ введення нових цін та методик розрахунків; 
▪ зміни рівня технічного обладнання, що викликає якісні зміни у 

виробництві; 
▪ відсутність даних (для отримання цих даних використовуються 

методи інтерполяції та екстраполяції); 
▪ зміни соціальних умов праці, виробничих відносин; 
▪ зміни законів, умов протікання економічних процесів. 
8. Випадкові процеси (війни, кризиси, спекулятивні рішення, 

природні умови). 
9. Нормування об’ємів виробництва. 
Економічні процеси протікають у часі і просторі, на їх поточний 

стан впливає як внутрішнє, так і зовнішнє середовище. Ми вивчаємо 
минуле, і по минулому та сучасному становищу намагаємось бачити 
майбутнє за допомогою якихось рівнянь. Можна зробити 

Загальні відомості про модель підприємства Загальні відомості про модель підприємства або установи 
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пропозицію, яка буде ілюстрацією виникаючих проблем: зробити 
прогноз розвитку ЕОМ за даними 10-річного минулого. 

Соціальна, економічна та технічна ситуація, у який доводиться 
приймати рішення, може суттєво відрізнятись від ситуації, у якій 
повинна відбуватись прогнозована запланована робота. 

Керівник, який враховує багато неформалізованих критеріїв та 
обмежень, схильний приймати рішення, які іноді значно 
відрізняються від рекомендованих моделлю. Але це не означає, що 
модель не є корисною: вона дає можливість математично 
обгрунтувати ряд положень, інші – імітувати, тобто вона не є зайвою 
у прийнятті рішення. 

 
5.3. Методи для створення оптимальних  
моделей виробництва послуг 

 
Напрямки виробничої діяльності людини дуже різні. Відповідно 

використовують і різні методи моделювання цієї діяльності. Нижче 
наведені дані з таких методів: методи дослідження операцій; 
економетрія; метод найменших квадратів; регресійний аналіз; одно- та 
двофакторний аналіз; експертні системи; методи планування 
експериментів; метод Монте-Карло обробки інформації; факторний 
аналіз; статистичні методи. 

З цих методів у подальшому ми найбільшу увагу приділимо 
методам економетрії як основному напрямку складання моделі 
підприємства в АСУ. 

Для інших методів дамо лише коротку оцінку напрямків 
досліджень. 

“Вимірити все, що вимірюється та зробити вимірюваним все, що 
таким не є” – таку програму точному природознавству намітив 
Галілей ще у XVII столітті. 

Методи дослідження операцій дозволяють розв’язати конкретні 
виробничі задачі, у перелік яких входить: 

▪ критерії прийняття рішень (скільки місць проектувати в 
готелі, їдальні; як з кількох виробів обрати оптимальний і т.д.); 

▪ задачі лінійного програмування: отримання найбільшого 
прибутку при заданих обмеженнях сировини, грошей, 
трудових ресурсів і т.п.; 

▪ транспортні задачі лінійного програмування: отримання 
найменших витрат при перевезенні вантажу з кількох 
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постачальних пунктів у кілька пунктів користувачів; 
▪ динамічне програмування: обрання траєкторії та швидкості 

підйому літака; завантаження судна; оптимальна заміна 
обладнання; оптимальний процес прийняття на роботу та 
звільнення робітників; 

▪ цілочисельне програмування: розглядаються задачі лінійного 
програмування з цілочисельними рішеннями; 

▪ нелінійне програмування: розв’язання задач з нелінійними 
залежностями; 

▪ стохастичне програмування: вивчення вказаних вище 
процесів при наявності стохастичних явищ; 

▪ оптималізація задач черг на базі теорії систем масового 
обслуговування; 

▪ оптималізація рішень на базі теорії ігор. 
Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. 
Факторний аналіз. Методи факторного аналізу дозволяють: 
▪ виконати компактний змістовний опис явища, яке 

досліджується на основі обробки великих інформаційних 
масивів (за рахунок групування ознак або групування 
об’єктів); 

▪ виконати аналіз ознак: вилучити ознаки, які за своєю дією 
співпадають або взаємозалежні; 

▪ перевірити гіпотези про взаємні зв’язки у складній системі 
ознак; 

▪ обгрунтувати вибір системи ознак, оцінити її інформативність, 
вилучити несуттєві фактори; 

▪ виконати задачу класифікації (компактного, змістовного опису 
явища, яке описується великими інформаційними масивами). 

Початково факторний аналіз використовувався виключно у 
психології, а потім і в інших суспільних та точних науках. 

У факторному аналізі мова йде про виділення із множини 
виміряних характеристик нових факторів, які більш адекватно 
відображають властивості об’єкта. 

Наприклад, при використанні психологічних тестів деякі 
властивості особи не піддаються безпосередньому вимірюванню 
(правдивість, принциповість, погляди та ін.). Тести обробляються 
методом факторного аналізу, який і дозволяє виявити ті особисті 
властивості, які впливають на поведінку особи в тестах. 

Економетрія. Головна роль економетрії – визначення 
математичної залежності поставленої мети (прибуток підприємства, 

Загальні відомості про модель підприємства або установи 
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кількість та якість виробів та ін.) від факторів, що впливають на цей 
процес (наприклад, від середнього заробітку робітників, вартості 
обладнання, цін на вироби на ринку, цін на сировину та ін.), при 
невідомих внутрішніх зв’язках та процесах, що відбуваються. 

В основному використовуються методи найменших квадратів з 
врахуванням стохастичних процесів. За допомогою економетрії 
отримують модель економічної діяльності підприємства, фірми, 
держави, світової економіки. Система рівнянь, що розглядається, 
може досягти десятків тисяч та більше рівнянь. 

Метод найменших квадратів. Класична лінійна регресійна 
модель є базисом всіх регресійно-аналітичних та майже всіх 
економетричних методів дослідження і використовується у техніці, 
економіці, соціології, психології, політології, біології та ін., 
створюючи відповідні напрямки економетрії, соціометрії, 
психометрії, політометрії, біометрії. Звичайно розглядаються 
фактори, які діють незалежно і сумісно, і кожний фактор робить 
свій внесок у результат – функцію мети. 

Методи найменших квадратів дозволяють знайти постійні 
коефіцієнти      регресійного рівняння 

 
 
 
де yt – функція мети; xtK – фактори, від яких, за думкою дослідника, залежить 
функція мети;       – постійні коефіцієнти, які розраховуються за МНК. 

За величиною коефіцієнтів     визначають, який з факторів 
найбільше впливає на функцію мети. Використовуються методи 
класичної регресійної моделі тоді, коли ми не знаємо у повному 
обсязі процеси, що протікають у складній системі, або ж коли ці 
відомі залежності занадто складні. 

Регресійний аналіз пов’язаний з отриманням приблизного 
математичного опису процесів, які протікають у складних системах 
(див. попередній пункт – “Метод найменших квадратів”). 

Однофакторний та двофакторний аналіз (One-Way Analisis of 
Variance, Two-Way Analisis of Variance).  

У виробничій діяльності часто виникає потреба у порівнянні кількох 
способів несумісних дій, спрямованих на досягнення однієї мети: вплив 
на одужання хворих кількох ліків, призначених для лікування однієї 
хвороби; вплив кількох навчальних посібників на успіхи в навчанні; 
вплив кількох агротехнічних засобів обробки грунту на урожайність. 

В результаті використання однофакторного та двофакторного 
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аналізу не отримують математичне рівняння: аналіз виконується на 
підставі порівняння математичного очікування отриманих 
спостережень. 

Особливістю однофакторного аналізу є виявлення впливу на 
функцію мети Fi (математичного очікування) конкретного одного 
фактора з багатьох (під якими розуміють різні назви ліків, різні 
навчальні посібники, різні засоби досягнення функції мети): 

 
де i = 1, 2, …, m - порядковий номер способу досягнення мети (порядковий номер 
ліків, навчальних посібників); Ni – загальна кількість проведених дослідів при 
обраному і-му способі досягнення мети (загальна кількість хворих, які 
користувались і-ми ліками; загальна кількість учнів, які користувались і-им 
навчальним посібником); j = 1, 2, …, Ni – порядковий номер досліду при обраному 
і-му способі досягнення мети (порядковий номер хворого, який користувався і-ми 
ліками; порядковий номер учня, який користувався і-им навчальним посібником);     
– результат j-го досліду при обраному і-му способі досягнення мети (одуження j-го 
хворого, який користувався і-ми ліками; конкретна оцінка j-го учня, який 
користувався і-им навчальним посібником). 

Тоді математичне очікування для всіх m проведених іспитів 
дорівнює: 

 
 

 
 
Знаючи величину відхилення середнього значення і-го досліду від 

загального математичного очікування 
 
 

 

можна зробити висновок щодо ефективності прийнятого способу 
обробки взаємно несумісних подій. 

Як результат з кількох взаємно несумісних процесів або подій 
обираємо один процес, один фактор, який має оптимальний вплив 
на функцію мети. При цьому спочатку перевіряється нульова гіпотеза 
H0 (що всі способи обробки, всі процеси відносяться до одного й того 
ж закону розподілу). Якщо нульова гіпотеза не відхиляється, то 
виконується однофакторний аналіз із статистичною обробкою. 

Двофакторний аналіз дозволяє враховувати вплив на головний 
фактор однофакторного аналізу так званого “плутаючого” фактора. 
Тоді розглядають величину відхилення  
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де Fiγ – математичне очікування за схемою однофакторного аналізу при 
постійному значенні плутаючого фактора Bγ = const; F0γ – математичне очікування 
для всіх проведених іспитів. 

Експертні системи. Іноді процеси, які розглядаються, мають 
настільки складний характер, що виявити взаємодію факторів та їх 
вплив на кінцевий результат неможливо. Задача ще більш 
ускладнюється, якщо не всі фактори відомі, або якщо на процес 
впливають випадкові фактори, то досліднику надається мало часу на 
складання потрібної моделі.  

Тоді звертаються до досвіду людей, які мають справу з такими або 
аналогічними процесами. Звичайно це кілька людей-експертів, які 
висловлюють свої думки щодо процесу та щодо факторів, які 
впливають на процес. Існують методи обрання кількості експертів та 
методи обробки їх пропозицій, які потім використовуються у 
виробництві. 

Але є ще й інший напрямок: створення автоматизованих 
експертних систем, які дають поради, що треба зробити у найбільш 
розповсюджених випадках. Такі автоматизовані експертні системи 
створюються на базі попередніх розрахунків, досвіду експертів, 
досвіду експлуатації. Самі експерти відсутні, бо це занадтго складна, 
довготривала та дорога операція. 

Приклади автоматизованих експертних систем: 
Медична: за віком, статтю, даними про попередні захворювання, 

тиском та складом крові, температурою, скаргою на біль та ін. 
ставиться діагноз (кілька можливих діагнозів) хвороби. 

Технічна: за шумом в моторі; температурою охолоджувальної 
води та мастила; вібраціями та ін. ставиться діагноз недоліків мотора.  

Методи планування експериментів. Методи планування 
експериментів дозволяють виявити вплив взаємно сумісних активних 
факторів x1, x2,…, xn на функцію мети у, організовувати перехід в 
область з найбільшим значенням функції мети у. В результаті 
отримують функцію мети 

 
 

 
Незалежні, взаємно сумісні в рамках отримання функції мети, 

активні фактори дозволяють експериментатору довільно змінювати 
їх величину. В результаті кількість потрібних експериментів 
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Проектування АСУ 

суттєво скорочується у порівнянні з МНК, у якому можуть 
використовуватись також пасивні експерименти, на які 
експериментатор не може впливати. Тому використання методів 
планування експериментів особливо важливо, якщо експерименти 
занадто дорогі або довготривалі. 

Метод Монте-Карло обробки інформації. Методом Монте-
Карло звуть будь-яку статистичну процедуру, яка вміщує в собі 
статистичну вибірку. Кожний розрахунок методом Монте-Карло 
можна розглядати як оцінку деякого інтеграла за допомогою 
середнього значення. Звичайно вони використовуються з метою 
спрощення розв’язання занадто складних для явного рішення задач. 

Приклад № 1. Комівояжер повинен відвідати лише по одному 
разу n міст і повернутись у початкове місто. Ця поїздка повинна бути 
виконана по найкоротшому підсумковому шляху. Приймають місто 1 
за початкове і закладають жетон з номерами 2...n в урну. 
Перемішують жетони, витягують їх по одному і записують по 
порядку їх номери. Таким шляхом отримують маршрут. Для кожного 
разу записують довжину шляху і запам’ятовують її. Після цього 
процедуру повторюють. Якщо новий маршрут гірший, то його 
забувають, а якщо кращий, то запам’ятовують. З багаторазових таких 
процедур обирають найкращий результат, що дозволяє використати, 
якщо не оптимальний, то і не найгірший маршрут.  

Приклад № 2. Потрібен вибір між двома альтернативами, які ма-
ють рівну ймовірність бути обраними (різні шляхи розв'язання про-
блеми, різні матеріали та ін.). Припустимо, що дехто повинен обрати 
один із 4-х шляхів. Він може зробити це навмання, але правільніше 
приписати кожному вибору рівну ймовірність і обрати його методом 
Монте-Карло за допомогою жетонів в урні. 

Метод Монте-Карло ототожнюють з рівномірним (прямокутним) 
розподілом. Так вчиняють на практиці: коли закон розподілу не 
відомий, його приймають рівномірним. 

Приклад № 3. Розрахувати інтеграл (рис. 5.3.1) 
 
 

 

який дорівнює площі трикутника ОАВ. 
За методом Монте-Карло обираємо N пар рівномірно 

розподілених випадкових чисел Х та У, які розглядаються як 
координати точок, що розміщуються у площі прямокутника ОКАВ: 

1. Перше випадкове число змінюється у межах Х = 0...1. 
2. Друге випадкове число змінюється у межах У = 0...1. 
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Тоді потрібна нам площа ST трикутника OAB 
пропорційна відношенню кількості 
отриманих точок NB, яка “влучила” у 
трикутник ОАВ, до загальної кількості точок 
N0: 

 
 

 
де NB = 41 – кількість “влучень” точками у площу 
трикутника ОАВ; N0 = 80 – загальна кількість пар 
чисел  X, Y. 

Ранговий аналіз. Якщо ми нічого не 
знаємо про закони розподілу спостережень (рівномірний, 
нормальний та ін.), то перевірка нульової гіпотези Н0 (що 
спостереження відноситься до одного визначеного закону розподілу) 
стає затрудненою. 

В цьому випадку використовують ранговий аналіз, згідно з яким 
спостережені величини упорядковують по рангах, базуючись на 
висновках “більше – менше” (по зростанню або по зменшенню). 

Наприклад, у школі учні склали іспити з алгебри і з музики і 
отримали два списки оцінок (табл. 5.3.1). Ці оцінки розміщують, 
наприклад, у порядку збільшення (верхній рядок Zi табл. 5.3.2: в 
оцінок нижній індекс “1” відноситься до першого списку “1. 
Алгебра”, а нижній індекс “2” відноситься до другого списку “2. 
Музика”). Але у табл. 5.3.2 замість цифри оцінки виступає 
порядковий номер оцінки (1,2,...,16) в упорядкованому списку. 
Однакові оцінки повинні мати однакові ранги, які показані у 
третьому рядку табл. 
5.3.2: 

▪   о ц і н к и  “ 3 ” 
поділяються у рангах на 
3-6 місця, тому всі вони 
мають однаковий ранг 
“(6+3)/2 = 4,5”; 

▪   о ц і н к и  “ 4 ” 
поділяються у рангах на 
7-12 місця, тому всі вони 
мають однаковий ранг 
“(7+12)/2 = 9,5”; 

▪   о ц і н к и  “ 5 ” 

Рис. 5.3.1. Розрахунок 
визначеного інтегралу 
методом Монте-Карло 
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Таблиця 5.3.1 
Оцінки учнів 

№ учня  1. Алгебра  2. Музика  
1 5 4 
2 5 5 
3 4 4 
4 3 3 
5 1 2 
6 4 5 
7 3 4 
8 4 3 
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Тепер потрібно відповісти 
на наступні питання. Наскільки 
п ос л і д ов ні с т ь  ра н г і в  з а 
списком “1. Алгебра” схожа з 
посл і д овні с тю ра нг і в  за 
списком “2. Музика”? Чи існує 
зв’язок між ними?  

Близькість двох рядів чисел 
(табл. 5.3.3) можна визначити 
за допомогою коефіцієнтів 
рангової кореляції Спірмена (є 
і інші коефіцієнти рангової 
кореляції): 

 
S =     (Ai – Mi)2 = (14,5 – 9,5)2 + (14,5 – 14,5)2 + (9,5– 9,5)2 +  

+ (4,5 – 4,5)2   + (1 – 2)2 + (9,5 – 14,5)2  + (4,5 – 9,5)2 +  

+ (9,5– 4,5)2 =101 
 

де n = 8 – загальна кількість учнів у списку; i = 1…n – порядковий номер учня;  
Ai – ранг оцінки i-го учня за списком “1. Алгебра”; Мі – ранг оцінки і-го учня за 
списком “2. Музика”. 

Якщо S = 0, то списки цілком співпадають. Якщо списки цілком 
протилежні, то S набуває найбільшого значення: 

 
  
 
 
Тобто у даному випадку зв’язок між двома списками вважається 

дуже слабким.  

Загальні відомості про модель підприємства або установи 

Zi  11  22  31  31  32  32  41  41  41  42  42  42  51  51  52  52  
Місце  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ранг  1 2 4,5 9,5 14,5 

Таблиця 5.3.2 
Упорядкування даних по рангах 

Таблиця 5.3.3 
Таблиця рангів спостережень 

№ учня  
1. Алгебра  2. Музика  

1 14,5  9,5  
2 14,5  14,5  
3 9,5  9,5  
4 4,5  4,5  
5 1 2 
6 9,5  14,5  
7 4,5  9,5  
8 9,5  4,5  

Ранги оцінок  

n 

Σ 
i=1 
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3
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5.4. Класифікація моделей АСУ 

Моделі дослідження, планування та прогнозування 

Експертні Комбіновані Фактографічні 

Математичні методи 

Випереджальні методи 

Методи історичних  
аналогій 

Статистичні методи 

Інтерполяції 

Екстраполяції 

Регресійний аналіз 

Кореляційний аналіз 
Математичні методи 

дослідження операцій 

Метод найменших  
квадратів 

Рис. 5.4.1. Класифікація економічних моделей 

Методи одночасних 
рівнянь 

Факторний аналіз 

Евристичні методи 

На даний час існує більше 200 методів прогнозування і 
планування економічних процесів, але число базових методів значно 
менше. Класифікація економічних моделей (рис. 5.4.1) є досить 
умовною, бо ніщо не заважає в одній економічній моделі використати 
зовсім різні методи аналізу. Але, незважаючи на це, класифікація в 
той же час допомагає краще орієнтуватись серед методів планування 
та прогнозування. Всі методи поділяються на три великі групи: 
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1. Фактографічні, які базуються на фактичній інформації про 
об’єкт у минулому та даному часі. 

2. Експертні, які базуються на обробці інформації експертів. 
3. Комбіновані – зі змішаною інформаційною структурою. 
Найбільш потужними серед фактографічних методів є 

математичні методи, які, в свою чергу, можна умовно розділити на 
статистичні методи, методи дослідження операцій та методи 
найменших квадратів. Такий розподіл є умовним, бо, наприклад, 
методи дослідження операцій охоплюють і стохастичне 
програмування, а метод найменших квадратів може бути закладеним у 
статистичні дослідження. Але в даному випадку таке багаторівневе 
використання математичних методів розглядається лише як ілюстрація 
їх потужності, а сама класифікація спрямована на підкреслення 
розповсюдженості та значущості для автоматизованих систем 
управління окремих напрямків дослідження. До математичних методів 
можна віднести й метод математичних аналогій, який 
використовується при прогнозуванні і за яким процеси різної фізичної 
природи мають однаковий математичний опис.  

Випереджальні методи засновані на обробці науково-технічної 
інформації, яка має властивість випереджати виробництво. 

Метод історичних аналогій. Для пояснення сучасних процесів 
використовують процеси однакової фізичної природи, які 
відбувалися у минулому.  

Статистичні методи. Незважаючи на їх типові недоліки 
(труднощі збирання досить великої кількості інформації за 
показниками приблизно за 10 років; велика похибка визначення 
майбутнього по минулому через науково-технічний прогрес та зміни 
соціальних умов; надмірна спрощеність моделі та ін.), статистичні 
методи знаходять широке використання, особливо такі: 

▪ екстраполяційні методи: показники минулого 
продовжуються у часі на майбутнє з врахуванням 
тенденцій до зміни на останні роки; 

▪ інтерполяційні методи – для оцінки проміжних даних у 
минулому з метою отримання більш зважених прогнозів на 
майбутнє; 

▪ регресійний аналіз, який дозволяє отримати математичний 
опис процесів без знання їх природи; 

▪ кореляційний аналіз – для оцінки взаємної залежності 
факторів; 

▪ факторний аналіз – для виділення найбільш значущих 

Загальні відомості про модель підприємства або установи 
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факторів; 
▪ методи евристичної самоорганізації використовують при 

прогнозуванні схеми масової селекції: наступні 
підприємства використовують найкращі властивості 
попередніх. Тут в основу закладено ідеї біологічного 
виживання; 

▪ метод одночасних рівнянь враховує, що модель не може 
бути репрезентованою механічною сумою ізольованих 
рівнянь по окремих показниках: повинні враховуватись 
зв’язки між показниками, які об’єднують об’єкт в єдине 
ціле. 

Експертні оцінки поділять на 2 підкласи: 
1. Використання людей-експертів з наступною незалежною 

обробкою інформації кожного експерта або зі зворотним зв’язком, 
коли на оцінку одного експерта впливає оцінка всієї експертної 
групи, або одного найбільш впливового експерта. Експертні оцінки 
використовуються, якщо відсутня достовірна статистична 
характеристика об’єкта при дефіциті часу та невизначеності 
зовнішнього середовища.  

2. Використання електронних експертних систем, які охоплюють 
широкий клас задач: економічні, фінансові, медичні, управління 
виробництвом і т.д. Електронні експертні системи вміщують 
алгоритмізований досвід багатьох експертів у визначеній області, і 
вони є ефективним засобом прийняття рішень, навчання та 
підвищення кваліфікації персоналу.  

 
Контрольні завдання  

 
1. Написати реферат на 3-4 сторінки по одному з методів 

дослідження операцій. 
2. Написати реферат на 3-4 сторінки по одному з методів: методу 

найменших квадратів, економетрії, рангового аналізу, Монте-Карло, 
експертних систем, прогнозування. 


