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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК ПОВЕЛІННЯ ЕПОХИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Сучасна економіка кваліфікується як нелінійна система з глибокими прямими і 
зворотними гетерархічними зв’язками між своїми складовими та зовнішнім середовищем, 
яким притаманні глобальність взаємодії, співіснування швидкоплинних елементів та 
елементів уповільненої дії, інколи калейдоскопічний перебіг економічних подій. 

У контексті формування дієвої стратегії та доцільної тактики – економічної політики 
суспільства або поведінки на ринку об’єкта господарювання – з’явилась доконечна потреба 
приймати своєчасні раціональні та релевантні управлінські рішення. (Заради справедливості 
слід сказати, що така необхідність завжди існує, але в епоху домінування лінійної 
парадигми в економіці, за наявності незначних швидкостей змінюваності економічної 
дійсності не відчувалась гострота такої потреби, оскільки все було помітним і 
передбачуваним – більш керованим). 

Повсталі виклики, поточне завдання і майбуття реальної економіки сьогодення (в сенсі 
прогнозування траєкторії її розвитку) складають загалом проблему, наукове дослідження 
якої є прерогативою економіко-математичного моделювання. Суспільна значущість 
зазначеного вище вимагає логічного завершення результатів моделювання у виді пакетів 
прикладних програм – інструментарію в руках користувача-економіста для отримання 
сценаріїв поведінки економічної системи за різноманітних умов, тобто обгрунтування 
прийняття виважених рішень. Останнє може відбутися як наслідок співпраці економіста, 
фахівця з прикладної математики і програміста. Зазначена тріада спеціалістів, як приклад 
творчого успіху, спостерігалася в автоматизації проектування. Такий підхід потребує деякої 
корекції підготовки новітнього економіста.  

Звісно, все притаманне економічній діяльності суб’єктів господарювання (традиційні 
мета та критерії функціонування економіки) зберігаються. Але  прикмета нашого часу – 
учасники ринку одночасно отримують економічну інформацію практично одночасно – тому 
має спрацьовувати фактор блискавичного оброблення інформації, щоб адекватно (в 
інтересах суб’єкта господарювання) відреагувати на варіацію ринкових умов – побудувати, 
створити стратегію поведінки. Не виключається, що за рахунок інтуїції та досвіду можливе 
належне вгадування сценарію економічного розвитку. Але така подія, як максимум, 
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одноразова. Існує необхідність систематичного (неепізодичного, час від часу) оцінювання 
господарської діяльності: треба володіти динамічними траєкторіями економічної еволюції – 
можливими шляхами розвитку економічної системи за певних умов, щоб уникнути 
волюнтаристського підходу в господарюванні. 

Практично єдино можливий спосіб докорінного поліпшення управління життєздатністю 
економічної системи є цифрова економіка, яка грунтується на трьох  китах :  моделі – 
засоби їх вивчення – інструментарій  обчислювального експерименту (комп’ютерна 
реалізація моделей та алгоритмів їх якісного та кількісного аналізу).  

Крім того, не обійтися без синергетичних моделей [1,2], які вдало відтворюють глибокі 
численні зв’язки між складовими економічної системи. Їх використання дозволяє уникнути 
 прокляття розмірності  задач економіки. Разом з тим відчувається нестача динамічних 
комп’ютерних моделей нелінійної економіки, існує потреба їх гнучкого застосування. 

Алгоритими якісного і кількісного аналізу математичних моделей економічної динаміки 
детально розглянуто в монографії [3]. 

Наріжним моментом адаптивного комп’ютерного моделювання нелінійної економічної 
динаміки є апостеріорний розрахунок траєкторії економічного ризику [4]. 

Цифрова економіка сприяє системному (глибокому і всебічному) аналізу діяльності 
господарювання, чим детермінується слушність новітньої теорії економічного аналізу, 
позбавляючись вербалізму та інколи зайвої прихильності до методології. Як тут не згадати  
крилатого  вислову фізиків:  немає нічого більш практичного, ніж  теорія .  

Економістів ХХІ століття чекає титанічна та клопітка праця. 
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Історично зернове господарство України – це стратегічна, одна з найбільш ефективних 
підгалузей сільського господарства. За останні десять років спостерігається стійка 
тенденція зростання обсягів зернових.  

Основними інструментами, які здатні поліпшити функціонування та розвиток наявних 
українських зернопереробних підприємств, є більш досконалі системи управління. І чим 
більший цикл функцій управління вони охоплюють, тим вище інвестиційна привабливість 
зернопереробних підприємств і їхні шанси на ефективну роботу на традиційних 
продовольчих ринках та освоєння нових.  

Суттєвою складовою ефективного функціонування ринку зерна є наявність розвиненої 
інфраструктури, що забезпечує стабільність і прозорість ринкового товарообміну в процесі 
руху продукції від виробника до кінцевого споживача. Саме відсутність останньої та потреба 
товаровиробників у вільних коштах для подальшого відтворення виробництва створюють 
умови для реалізації значної частини продукції одразу після збирання врожаю за зниженими 
ринковими цінами (особливо актуально це питання стоїть на початку маркетингового року у 
серпні-вересні). Зараз більшу частку продукції зерновиробники реалізують комерційним 
структурам-посередникам (50 – 70 %), а на переробні підприємства та елеватори перепадає 
лише 2 – 6 %. 
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Моделювання секторної структури ІЗР та системи суміжних ринків дозволяє визначити 
роль кожного сектору мікросистеми у відтворювальному процесі; проаналізувати 
збалансованість товарних і фінансових потоків ринку; визначити відтворювальні пропорції 
розвитку системи суміжних ринків; ідентифікувати структурні та фінансові деформації ВП, 
більшість яких генерується на межі переходу товарних і фінансових потоків від одного до 
іншого сектору як релевантного, так і суміжних ринків; оцінити ступінь узгодженості 
економічних інтересів суб’єктів господарювання та держави, вектори міжсекторних і 
міжринкових протиріч у відтворювальній системі, що має важливе прикладне значення для 
обґрунтування регуляторних заходів відповідно до принципів системності, ефективності, 
адекватності та гнучкості. 

Політика держави у галузі регулювання зернового ринку має певні завдання – 
встановлення справедливих ринкових цін, стимулювання зерновиробників, створення 
стратегічних запасів і позитивного торгового балансу. Водночас трактувати державну 
підтримку лише з точки зору фінансової підтримки не можна. Слід також приділити увагу 
розвитку дорадництва, системи біржового ринку та страхування. 

Розглянуто оптимізаційні моделі: виробництва зерна, а саме: оптимізації 
посівних площ, оптимізаційна модель підвищення ефективності використання 
земельних угідь; моделі переробки зерна: стохастичні моделі технологічного процесу 
роботи елеватора. 

Запропоновано оптимізаційну модель оптимізації календарного плану реалізації 
зернових культур. Ця модель дозволяє визначити оптимальні обсяги заготівлі зернових 
культур. Модель розглядається у детермінованому випадку та у випадку цінового ризику. 

Практична реалізація моделі виконана на основі табличного процесору. За оптимальним 
розв’язком задачі визначено, що всі види зернових культур, крім ячменю, економічно 
невигідно реалізовувати в таких місяцях як січень, травень, червень, липень та серпень. 
Пшеницю 3 та 6 класу, кукурудзу невигідно також реалізовувати в вересні. Ячмінь на 
відміну від інших культур реалізовувати вигідно на протязі всього року. На лютий припадає 
максимальна реалізація пшениці 2,3 та 6 класу, в березні максимальна реалізація ячменю, а 
мінімальна – в травні. Кукурудза має максимальну реалізацію в травні, а мінімальну в 
вересні. Мінімальна реалізація пшениці залежить від його класу – вересень, квітень та 
грудень відповідно 2, 3 та 6 клас. При такому неповному завантаженні складських 
приміщень прибуток від зберігання зернових культур буде становить 743тис.грн. 

Перспективи подальших розробок полягають у моделюванні відтворювальної структури 
стратегічних агропродовольчих ринків із використанням методологічних підходів. 

Таким чином, сьогодні необхідно розробити систему моделей управління 
зернопереробним підприємством, яка дозволить здійснити адаптацію підприємства до 
зовнішніх змін. 

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми сезонного збуту зерна є створення мережі 
сучасних сертифікованих зернових елеваторів з урахуванням логістично раціонального 
розташування, що дасть змогу зберігати достатню кількість зерна до того ж і належної 
якості. Це дасть можливість підвищити ефективність роботи зерновиробників за рахунок 
продажу ними зерна за сприятливої кон’юнктури ринку у більш широкому діапазоні часу. 
Слід також заохочувати незалежних операторів, які забезпечуватимуть об’єктивне 
визначення якості зерна. Наразі аналіз роботи системи зернових складів свідчить, що 
проблемним питанням також є висока вартість послуг існуючих елеваторів. Відповідно до 
діючого в країні законодавства, основними засадами державної політики з регулювання 
ринку зерна є: 

– надання пріоритетної бюджетної, кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктам 
ринку; 

– забезпечення внутрішніх потреб держави у зерні; 
– гарантування сільськогосподарським товаровиробникам права вільного вибору 

використання зерна та ціни його реалізації; 
– недопущення обмежень у пересуванні зерна та продуктів його переробки; 
– контроль якості зерна та його зберігання; 
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