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внутрішнього товарообороту, які дають можливість оцінити зміни 

платоспроможного попиту населення. 

5. Аналіз сезонних коливань.    

6. Визначення частки суб'єкта ринку молочної продукції. 

7. Для характеристики структури ринку молока та молочної продукції 

можна використовувати наступні показники ринкової концентрації: 

- коефіцієнт ринкової концентрації, який показує частку найбільших 

постачальників на ринку молока та молочної продукції. Якщо К>1, то це 

свідчить про відсутність концентрації, а отже ринок є конкурентним. При К<1 – 

на ринку висока ступінь концентрації, тобто ринкова влада підприємств велика, 

а  при К=1 - між частками існує лінійна залежність [3, с. 67].  

- індекс ринкової концентрації Хіршмана-Херфіндаля враховує 

чисельність підприємств та нерівність їх положення на ринку, тобто він також 

характеризує рівень монополізації ринку [2, с. 168]]. 

Чим менше значення має індекс, тим менша концентрація і сильніша 

конкуренція на даному ринку. Для монопольного ринку значення 1IXX , а 

для конкурентного - 0IXX (при умові наявності на ринку більше 100 

підприємств). 

Висока концентрація ринку молока та молочної продукції визначається 

сукупною часткою трьох-чотирьох великих підприємств (тобто коефіцієнтом 

ринкової концентрації) і коефіцієнтом Хіршмана-Херфіндаля (ІХХ), який 

показує, яку частку ринку та яке місце на ньому займають менші підприємства. 

А також, чи є передумови при даній структурі ринку для протидії дрібніших 

підприємств ринковій силі більших. 

Для оцінки стану регіонального ринку молока та молочної продукції 

використовуються також кількісні показники, а саме: 

1) наявність (або відсутність) бар'єрів входу на ринок для потенційних 

конкурентів (підприємства, які виготовляють молочну продукцію, але не 

продають її, а також нові господарські суб'єкти, що входять на даний ринок) та 

ступінь їх подолання; 

2) відкритість ринку для міжрегіональної та міжнародної торгівлі. 

Отже, аналіз і порівняння кількісних та якісних показників, що 

характеризують структуру ринку молока та молочної продукції, дозволяє нам 

досить точно визначити положення кожного підприємства по виробництву 

молока та молочної продукції на ринку, ступінь розвитку конкуренції на 

даному ринку, а також визначити до якого типу ринкової структури належить 

ринкова структура ринку молока та молочної продукції.  

Тобто, аналіз ринку молока та молочної продукції має бути комплексним, 

і досліджувати набагато ширше коло питань, ніж використовуються у 
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стандартних методиках. Дослідження ринку на рівні регіону також повинно 

враховувати кліматичні, демографічні, транспортні, природно-ресурсні та інші 

фактори. 
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В статті наведено характеристику відомих експертних систем в 

економічній галузі на світовому ринку. Розглянуто та проаналізовано 

особливості побудови економічних експертних систем. Наголошено на 

необхідності впровадження ЕЕС на аграрних підприємствах. 

Ключові слова: економічна експертна система (ЕЕС), управління 

підприємством, бази знань, предметна область, управлінські рішення, Web-

сервіс. 

 

Розвиток бізнесу в сучасних умовах характеризується значним 

збільшенням об’єму інформації. Діяльність підприємств пов’язана з 

інформаційними системами. Функціонування в умовах глобалізації й 

нестабільності зовнішнього середовища, підвищення конкурентоспроможності, 

яка у значній мірі залежить не тільки від наявних виробничих можливостей, але 

й від ефективності управління, здатність адаптуватися до нових умов, які 

вимагають використання нових підходів до процесів прийняття управлінських 
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рішень, складність контрольованості інформаційних потоків – все це зумовлює 

застосування експертних систем в управлінні господарською діяльністю 

підприємства та прийнятті науково-обґрунтованих управлінських рішень. ЕС 

здатні знайти вирішення цих проблем, зробивши процеси, які відбуваються у 

системах управління, достатньо зрозумілими для людини. 

Теоретичні і практичні питання актуальності і перспектив розвитку 

експертних систем в економіці досліджено у роботах вітчизняних і зарубіжних 

вчених: Н.М.Абдикеєв, К.В.Балдін, Д.Барні, А.Болінджер, Т.Дайвенпорт, 

А.М.Кармінський, В.Л.Макарова, Б.З.Мільнер, Е.Б.Моргунов, С.В.Рубцов, 

Г.А.Титоренко, В.Б.Уткін, Г.Я.Гольдштейн, А.А.Гапоненко та ін.. 

Метою роботи є дослідження можливості впровадження програм, які 

можуть замінити експерта-людину при вирішенні складних виробничих завдань 

та дають якісні та ефективні результати рішення для проведення управлінської 

діяльності. 

Управлінська галузь відрізняється від предметних галузей, у яких 

створені й успішно функціонують експертні системи. Специфіка використання 

пов’язана з складністю, динамічністю і великими обсягами знань, що 

підлягають відтворенню за допомогою комп’ютерної техніки і необхідні для 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Управління підприємством припускає виконання ряду функцій 

управління, основними з яких є: планування, облік, аналіз, регулювання. 

Під експертною системою прийняття рішення на підприємстві розуміють 

складні програмні комплекси, які оперують знаннями з метою отримання 

задовільного та ефективного рішення у вузькій предметній області.  

Експертна економічна система включає: базу знань, базу даних, блок 

розрахунків, блок введення і коригування даних, блок логічних висновків і 

діагнозу, блок набуття знань, блок пояснень [1]. 

При побудові ЕС необхідно враховувати ряд вимог: наявність 

досвідчених експертів у даній ПО, які можуть вербальною мовою описати 

методи, необхідні для обробки об’єктів ПО; задачі, які вирішуються, мають 

бути достатньо зрозумілими і відносно структурованими, повинні бути виділені 

основні поняття, відносини. Для побудови ефективної ЕС, у процесі її 

розробки, мають приймати участь: експерт з ПО, завдання якої буде вирішувати 

ЕС, інженер по знаннях – фахівець із розробки ЕС, програміст, який здійснює 

модифікацію і узгодження інструментальних засобів. 

ЕС використовуються на підприємстві для вирішення задач у цілому, а не 

лише суто економічних питань. Важлива задача при розробці ЕС – вибір 

технології для програмно-апаратної реалізації, оскільки при правильно обраній 

технології можливий комплекс нормального функціонування технічних засобів 
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допоможе реалізації цілей та задач інформаційної системи. 

Реалізація ЕЕС можлива при застосуванні гарантоздатних сервіс-

орієнтованих систем у вигляді надійних web-серверів. Лідируючі позиції у 

сфері розробки сервіс-орієнтованих програм займає технологія Web-сервісів. 

Web-сервіс є типовою Web-програмою, яка побудовама за допомогою 

багаторівневої архітектури. Переважною відмінністю Web-сервісу є 

використання передачі даних спеціалізованому XML - протоколу (SOAP) та 

наявність гнучкої системи розробки та використання. Використання подібної 

технології для реалізації експертної системи значно підвищить її якісні 

характеристики [2]. 

Багато фірм на Уолл-Стріт встановили ЕС для вирішення завдань у таких 

напрямках як торги на фондових біржах, автоматичне розуміння новин, 

кредитний аналіз, управління ризиками, побудова портфелів кредитів та 

інвестицій, оцінка рейтингу банків, автоматизація аудиту, прогнозування змін 

на фінансовому ринку і т.д.. 

Прикладами цього є цілий клас консультативних ЕС: Bear, 

Sterns&Company’s Broker Monitoring System, Athena Group’s Portfolio Advisorі 

Trader’s Assistant – спільно розроблені корпораціями Author D. Little 

Corporation, Knowledge – Based Network Corporation та ще шістьма фінансовими 

інститутами. Японський банк – Sanwa Bank – один з найбільших світових 

банків, який застосовує ЕС Best Mix для поліпшення якості своєї інформацій з 

інвестицій [3]. 

Фірма Information System Department разом з New York University 

розробили ЕС Intelligent Hedger, яка заснована на знаннях підходу від ризику у 

задачах страхування. Вирішуються проблеми величезної кількості постійно 

зростаючих альтернатив страхування від ризиків, швидке прийняття рішень в 

прискореному потоці інформації менеджерами з ризиків, а також нестача 

відповідної машинної підтримки на ранніх стадіях процесу розробки систем 

страхування від ризиків, що передбачають широку сферу різних оптимальних 

рішень для менеджерів з ризиків. У даній системі розробка страхування від 

ризику сформульована як багатоцільова оптимізаційна задача. Дане завдання 

оптимізації включає кілька складнощів, з якими існуючі технічні рішення не 

справляються. Система використовує об’єктне уявлення, охоплює глибокі 

знання з управління ризиком і полегшує емуляцію первинних міркувань, які 

керують ризиками, а також корисні для висновків та їх пояснень. 

ЕС виступає серйозним помічником у роботі мереж з продажу 

будівельних матеріалів і є інструментом для успішного позиціонування на 

ринку. А для виробників програма з розрахунку ремонту є ефективним каналом 

взаємодії зі споживачем, що дозволяє швидко і точно донести інформацію про 


