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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний етап розвитку економіки України можна розглядати як
складний та суперечливий процес перетворення економічних структур, що
зумовлює утворення та розвиток нових суб’єктів підприємницької діяльності.
Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації
інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної
економіки, а також її основною рушійною силою є мале підприємництво.
Зауважимо, що важливість малих підприємств не вичерпується їх часткою у
валовому національному продукті. Не менш важливою є соціальна роль малого
бізнесу, яка дозволяє створювати робочі місця, реалізовувати людські
можливості, тобто формувати середній клас як основу громадянського
суспільства.
Надзвичайно актуальними завданнями сьогодення як з теоретичної, так і з
практичної точки зору є застосування економіко-математичного моделювання
для дослідження стану, тенденцій розвитку, факторів, що впливають на
функціонування малих бізнесових структур, та розроблення стратегій
управління малим підприємством.
Одним з найкращих засобів для моделювання виявилося використання
математичних співвідношень, які б описували об’єкт дослідження, тобто
використання математичної моделі для опису економічних процесів.
Дослідження математичної моделі дає змогу отримувати характеристики
реального економічного об’єкта чи системи. Тип математичної моделі залежить
як від природи системи, так і від задач дослідження. У загальному випадку
математична модель системи містить опис множини можливих станів останньої
та закон переходу з одного стану до іншого (закон функціонування).
Широке використання математичних методів є важливим напрямком
удосконалювання економічного аналізу, підвищує ефективність аналізу
діяльності підприємств та їхніх підрозділів. Це досягається за рахунок
скорочення термінів проведення аналізу, більш повного охоплення впливу
факторів на результати комерційної діяльності, заміни наближених чи
спрощених розрахунків точними обчисленнями, постановки і розв’язку нових
багатовимірних задач аналізу.
Зараз у світі широко використовуються математичні методи і для
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розв’язування конкретних економічних та управлінських задач, і для розвитку
самої економічної науки. Підтвердженням правильності такого напрямку
розвитку економічної науки є той факт, що більшість нобелівських премій в
галузі економіки були присуджені за роботи, присвячені застосуванню
математики в економічних дослідженнях та розв’язанню практичних
економічних задач.
Застосування економіко-математичних моделей та методів дає
можливість: по-перше, аналізувати економічні об’єкти і процеси; по-друге,
передбачати розвиток економічних процесів та прогнозувати наслідки від тих
чи інших заходів (прогнозувати доходи та видатки, науково обґрунтувати
необхідні зміни у фіскальній політиці); по-третє, виробляти управлінські
рішення на всіх рівнях господарської ієрархії управління.
Використання математичних методів у сфері управління (зокрема, в
економічній) – найважливіший напрям вдосконалення систем управління.
Математичні методи прискорюють проведення економічного аналізу, сприяють
найповнішому урахуванню впливу різноманітних чинників на результати
діяльності, підвищенню точності обчислень.
Варто зазначити, що економіко-математичні методи можна застосовувати
для моделювання та прогнозування розвитку малого підприємництва на макрота мікрорівні, а також для вироблення стратегій управлінні малими бізнесструктурами.
Для підтримки процесів прийняття рішень доцільним є використання
відповідних методик, економіко-математичного моделювання, оптимізаційних
методів, сучасних інформаційних технології. Знаючи особливості, переваги та
недоліки технологій та процедур прийняття рішень, можна обирати той спосіб
дій, котрий задовольняє конкретну проблемну ситуацію.
Прийняття управлінських рішень на сучасному підприємстві спрямоване
на вирішення практичних завдань бізнесу, проте часто не передбачає розробку
спеціальних математичних методів і моделей. Однак відомо, що використання
математичних методів поширюється при вивченні ринку, стимулюванні збуту,
формуванні характеристичного портрету споживача, управлінні товарними
запасами, оптимізації номенклатури продукції, що випускається, прогнозуванні
обсягів продажу та вирішенні багатьох інших економічних завдань [1].
Для процесу прийняття рішень із використанням економікоматематичного інструментарію можна виділити наступні етапи:
визначення та формалізований опис проблемної ситуації;
розробка економіко-математичних моделей;
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вибір методів та інформаційних технологій для проведення
розрахунків;
підготування вихідної інформації;
пошук і аналіз способів рішення;
ухвалення рішення, план його реалізації;
контроль за виконанням рішення й оцінка отриманих результатів;
аналіз та переосмислення проблемної ситуації.
Таким чином, сучасна наука пропонує широкий вибір форм, методів та
прийомів реалізації управлінських рішень у різноманітних умовах. Завдання,
яке стоїть перед відповідальним за прийняття остаточного рішення, передбачає
максимальне врахування особливостей середовища, забезпечення дотримання
принципів та створення необхідних умов для успішної реалізації прийнятого
рішення.
Як вже зазначалось, успішна діяльність підприємства забезпечується не
тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
а й завдяки прийняттю економічно обґрунтованих управлінських рішень.
При евристичному пошуку рішення керівник організації не в змозі чітко
сформулювати, яким способом він зробив той чи інший прогноз, той чи інший
вибір варіанта рішення.
Перевагою математичних методів (на відміну від евристичних) є
об’єктивність отриманої інформації і висока її точність при правильному виборі
моделі, а також можливості використання ЕОМ під час прийняття рішень [3].
Вибір методу в кожному конкретному випадку комерційної діяльності
визначається багатьма факторами, як об’єктивними, так і суб’єктивними.
Насамперед керівнику організації потрібно встановити, чи може бути
формалізована задача (проблема) чи ні. З’ясування цього питання зразу
спрямовує пошук методу або в область формальних математичних методів, або
в область евристичних, інтуїтивних, неформальних. Потім необхідно чітко
визначити і класифікувати саму задачу (проблему).
Математичні моделі можуть бути використані в діяльності малих
підприємств, як один із зручних інструментів вивчення основних якостей
об’єкта управління, його функціонування, планування та управління розвитком.
Серед математичних методів найбільш цінними для малих підприємств (з
точки зору рішень) є оптимізаційні методи – методи, які дозволяють вибрати
найраціональніші.
Ефективність застосування математичних методів часто залежить від
умов їх отримання. До таких найважливіших умов належать: 1) висока якість
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вихідної інформації, яка повинна бути повною і деталізованою; 2)
потрібно мати конкретні фактори для описування об’єкта з визначеною
точністю; 3) бажано мати математичну модель, що забезпечує не одне єдине
оптимальне рішення, а низку варіантів оптимальних рішень [2].
Аналіз також показує, що при розв’язанні оптимізаційних задач виникає
часто проблема багатокритеріальності. Так, при пошуку рішень дуже часто
керівник підприємства стикається із ситуацією, коли вона має перед собою не
одну, а декілька комерційних цілей (зайняття нових сегментів ринку,
модернізація
торговельних
процесів,
підвищення
рівня
конкурентоспроможності товарів та послуг), а відповідно і декілька критеріїв
оптимальності. Якщо ці критерії не вступають в протиріччя один одному,
досягнення однієї з таких цілей не заважають досягненню інших. Разом з тим
практика підтверджує, що дуже часто підприємства стикаються з
суперечливими критеріями, при яких отримати оптимальне рішення по всіх
критеріях одночасно неможливо. Навіть таку найпростішу задачу як «зниження
роздрібної ціни на товар – підвищення його якості і рівня рентабельності та
культури обслуговування» не можна інакше, як компромісом, оскільки вимоги
підвищення рентабельності, якості і культури обслуговування та зниження
роздрібних цін на товари суперечливі.
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