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УДК 332.146.7       Економічні науки 

 

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ НАНОТЕКСТИЛЮ 

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

 

Берестецька О.М., 

асистент кафедри економічної кібернетики 

Тернопільського національного технічного 

 університету імені Івана Пулюя, 

Тернопіль, Україна 

Ми живемо в період бурхливого розвитку нанотехнологій, які, як показує 

досвід США, Японії, Німеччини, Великобританії, знаходять широке застосування 

у виробництві різноманітних товарів текстильної і легкої промисловості. В 

Україні ми тільки починаємо знайомитися з нанотекстилем, який, в свою чергу, 

ще не набув великих об‘ємів споживання, проте, з кожним роком він стає доступ-

нішим для споживача. В домашньому господарстві широкого вжитку набули 

нано-серветки для LCD екранів, серветки з наночастинками срібла, які знищують 

під час прибирання поверхонь 99,93% бактерій, що підтверджено відповідним 

сертифікатом. До того ж, вони витримують до 200 циклів автоматичного прання, 

без втрати антибактеріальних властивостей. Вироблена в Німеччині, дана серветка 

стала незамінною в місцях, де питання гігієни особливо важливі: дитячі садки, 

лікарні, кафе, бари, ресторани, готелі і т.п. Проблема формування окремого сегме-

нта ринку текстильних товарів з поліфункціональними властивостями, виготовле-

них на основі нанотехнологій, є актуальною для економіки України і потребує 

створення необхідного організаційно-економічного механізму для їх створення та 

використання. 

Фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на створення 

нанотехнологій і виготовлення нових наноматеріалів, проводяться в рамках 

галузевих програм установами Національної академії наук, науково-виробничими 

об'єднаннями Мінпромполітики та провідними вищими навчальними закладами.  

В Україні дослідження в області впровадження нанотехнологій в 

текстильну галузь проводять на базі Київського національного університету 
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технологій і дизайну (КНУТД) та Хмельницького національного університету 

(ХНУ). Дослідження М.П. Березненко, В.І. Власенко, В.І. Вісленко, Н.О. Кур-

лова (КНУТД) присвячені розробці методів надання бактерицидного ефекту 

текстильним матеріалам за рахунок введення в структуру волокон 

нанорозмірних частинок деяких металів (срібла, міді, заліза) [1]. Вагомий 

внесок здійснюють дослідники у галузі нанотехнологій: М.В. Цебренко, В.Г. 

Резанова, І.А. Мельник, Н.М. Резанова, які займаються дослідженнями впливу 

нанодиперсійної бактерицидної добавки срібло/глинозем на властивості 

поліпропіленових ниток [2] та ін.  

Науковий рівень вітчизняних розроблень у цій галузі в основному 

відповідає світовому. Однак на цей час спостерігається недостатня координація 

робіт, пов'язаних із створенням нанотехнологій, низька готовність промисловості 

до впровадження розроблень, істотне перевищення потреби вітчизняного ринку в 

нанотехнологічній продукції у багатьох соціально значущих сферах (медицина, 

енергетика, екологія) порівняно з обсягами її реального виробництва [3]. 

На сучасному етапі розвитку текстильної промисловості України постає 

питання використання нових сучасних технологій, які дадуть можливість 

виготовляти нові види тканин, на які є гіпотетичний попит в медицині, спорті, 

військовій галузі, побуті та ін.. Призначаються ці тканини для виготовлення 

одягу, який би максимально ефективно захищав працівників різних галузей 

промисловості від небезпечних впливів, а інколи посилював би їх адаптивність 

до екстремальних умов навколишнього середовища (рис.1.). 

Дані технології досить прогресивно використовують за кордоном, зокре-

ма, вчені з Німеччини та Великої Британії розробили балаклаву з нагрівальним 

елементом з електропровідних ниток, який розташований біля носа і рота [4].  

Прототип нової балаклави був представлений на виставці Outdoor Industry 

Awards, де отримав одну з головних нагород. Її основною функцією в цивільній 

сфері є захист від зустрічного вітру і холодного повітря. При цьому матеріали, з 

яких виготовляються балаклави (фліс, віндстопер), можуть тільки затримувати 

тепло і відводити вологу, та не нагрівати повітря при вдосі. Тому при заняттях 



7 
 

спортом взимку традиційні балаклави знижують ризик розвитку різних 

захворювань, наприклад бронхіту і трахеїту, незначно. 

 

Рис.1. Найважливіші сфери використання новітніх тканин 
1
. 

1
 Джерело: складено автором на основі [3]. 

 

На думку вчених, за рахунок цієї технології у майбутньому "розумні" 

тканини зможуть значно підвищити рівень здоров‘я людей. Зокрема, 

спеціальний текстиль допоможе скоротити ризик переохолодження організму 

або респіраторних захворювань під час занять спортом.  

Враховуючи потребу в такому виді нового одягу для воїнів АТО, 

військових спеціального призначення, пожежників, моряків-підводників, 

кінологів, пілотів, існує потреба комерціалізації його виробництва. 

Розвинуті країни світу позиціонують нанотекстиль як пріоритетний напря-

мок розвитку науки та техніки та впроваджують державні програми їх розвитку.  

Визначальним у Стратегії сталого розвитку України є інноваційне 

спрямування вектору розвитку, який ґрунтується на активному використанні 

знань та наукових досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні 

сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, форму-
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ванні високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, підвищенні 

енергоефективності виробництва, стимулюванні збалансованого економічного 

зростання, заснованому на притоці інвестицій у використання відновлюваних 

джерел енергії, в екологічно безпечне виробництво та «зелені» технології.  

Сталий розвиток орієнтований перш за все на людину та покращення 

якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та 

екологічно чистому, здоровому, різноманітному природному довкіллі. Високий 

інтелектуальний рівень людського потенціалу має забезпечити конкуренто-

здатність країни у майбутньому [5; с.7]. Тому вкрай важливо, щоб в рамках 

Стратегії сталого розвитку забезпечувалися належні інституційні передумови 

для проведення відповідних дослідження і комерціалізації їх результатів на 

вітчизняному ринку текстилю. Передусім мова повинна йти про кластерну 

форму підтримки створення інноваційного текстилю. На засадах співфінансу-

вання мають проводитися прикладні дослідження у галузі «розумного 

текстилю» з залученням дослідників, матеріалознавців і технологів у цій галузі. 

При цьому мова повинна йти про створення таких типів нанотекстильних 

матеріалів, які гарантують опти- мальне формування властивостей, їх 

довговічність, гігієнічність, екологічну безпечність, комфортність в експлуата-

ції, зносостійкість та економічну доцільність серійного виробництва.  
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УДК 657                       Економічні науки 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ 

 

Біда А.О., 

студент факультету менеджменту та маркетингу 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Жорстка конкуренція на ринку, поява нових, більш дешевих і досить 

ефективних розробок, змушують переглянути існуючі принципи функціонування 

компанії. Давно застарілі поняття і принципи роботи, які були цілком прийнятни-

ми і влаштовували керівництво компанії, починають помітно гальмувати динаміку 

розвитку бізнесу і вимагають детального аналізу і перегляду з метою їх вдоскона-

лення. Для збереження своїх ринкових позицій компаніям необхідно робити певні 

зусилля в напрямку підвищення рівня технологічності та ефективності бізнес-про-

цесів. Йдеться про перебудову бізнесу на основі логістичного підходу. При цьому 

зачіпаються різні (економічні, соціальні, технічні, технологічні, організаційні, 

правові, наукові, психологічні, екологічні, і ін.) аспекти діяльності людей. У 

багатьох випадках це є досить болючою процедурою. 

Логістика - це бізнес-концепція, що базується на залученні окремих взає-

мопов'язаних елементів в загальний процес з метою запобігання нераціональ-

ного витрачання ресурсів компанії. Логістика розглядається як один з інстру-

ментів бізнесу, що дозволяє економити ресурси компанії. Основним завданням 

логістики є оптимізація внутрішніх і зовнішніх матеріальних потоків, а також 

https://www.5.ua/nauka/naukovtsi-rozrobyly-balaklavu-z-pidihrivom-z-tekhnolohiieiu-rozumnoi-tkanyny-132247.html
https://www.5.ua/nauka/naukovtsi-rozrobyly-balaklavu-z-pidihrivom-z-tekhnolohiieiu-rozumnoi-tkanyny-132247.html
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
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супутніх їм інформаційних і фінансових потоків, оптимізація бізнес-процесів з 

метою мінімізації загальних витрат ресурсів. 

Логістичний процес повинен протікати з дотриманням основного правила 

логістики - правила "7R": 

 1R (right product) - потрібний товар; 

 2R (right quality) - необхідної якості; 

 3R (right quantity) - у необхідній кількості; 

 4R (right time) - в потрібний час; 

 5R (right place) - в потрібне місце; 

 6R (right customer) - потрібному споживачеві; 

 7R (right cost) - з необхідним рівнем витрат. 

В основі логістичного управління компанією лежить ідея безперервного 

моніторингу всього логістичного ланцюга. Погляд на бізнес компанії в даному 

ракурсі відкриває безліч переваг. Керівництво отримує можливість побачити 

наскільки ефективно використовуються ті чи інші ресурси, виявити джерела 

втрат, оптимізувати діяльність співробітників з метою поліпшення кінцевих 

результатів діяльності компанії. 

Ефективне використання принципів і методів логістики дозволяють 

керівництву компанії вивільнити фінансові кошти на додаткові інвестиції. 

Впровадження логістичного управління дозволить також знизити рівень 

запасів продукції в постачанні, виробництві та збуті, прискорити оборотність 

вкладеного капіталу, знизити собівартість виробництва, забезпечити задово-

лення потреб споживачів. Якість логістичного обслуговування – це задоволення 

потреб споживачів, виражене в належному виконанні замовлень, відсутності 

помилок, ефективному наданні послуг і постійному прагненні до підвищення 

рівня обслуговування, відповідність рівня обслуговування стандартам 

споживача або умов договору. Логістична система компанії ефективно працює 

на споживача тоді, коли основні елементи системи, такі як закупівлі, 

виробництво, зберігання, транспортування і розподіл, функціонують як єдиний 

чітко налагоджений механізм. Цього неможливо досягти, якщо в процесі 
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виконання замовлень споживачів співробітники функціональних підрозділів, 

досить професійно реалізують свою частину функцій з виконання замовлення, 

але не несуть відповідальності за результати виконання замовлення в цілому. 

Системи планування і управління компанією повинні охоплювати весь 

ланцюжок руху сировини, матеріалів і готової продукції. Одне з важливих 

переваг розвитку компанії на основі логістичної концепції полягає в управлінні 

системою бізнесу в цілому і підвищення рівня взаємодії і координації ланок 

логістичного ланцюга. Ефективність виконання локальних операцій і процедур 

повинна оцінюватися з точки зору вкладу в кінцеві результати діяльності 

компанії. 

 Впровадження концепції логістики дозволить: 

 гармонізувати внутрішні бізнес процеси компанії;  

 підвищити ефективність діяльності функціональних підрозділів;  

 скоротити витрати і зменшити собівартість продукції;  

 збільшити кількість потенційних і фактичних споживачів;  

 утримати і розширити ринок збуту;  

 підвищити якість обслуговування замовлень споживачів;  

 зміцнити репутацію і авторитет компанії;  

 підвищити конкурентоспроможність компанії в умовах жорсткої 

конкуренції на ринку.  

Застосовуючи логістичні методи для закупівель, виробництва і розподілу 

продукції, можна домогтися істотного зниження рівня загальних витрат. 

 Це сприяє зниженню кінцевої вартості продукції, що, в свою чергу, 

забезпечить доступність потрібного товару за потрібною ціною в потрібній 

кількості в потрібному місці в потрібний час для нашого споживача. Існує 

думка, що XXI століття буде століттям логістики. 

Література: 

1. Алесинська, Т. В. Основи логістики/ Т. В. Алесинська. Таганрог: ТРТУ, 

2012. 121 с. 

2.  Гордон, М. П., Кранаухов, С. Б, Логістика руху товару, 2013. - 208 с. 
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3. Альбеков, Д. У., Федько, В. П., Митько, О. А. Логістика комерції, 2013- 

512 с. 

4. Кристофер, М. Логістика та управління ланцюгами поставок / Пер. з 

англ. під заг. ред. В. С. Лукинського. - СПб., 2005. - 316 с.  

____________________________________________________________________ 

Економічні науки 

 

СКОЛЬКО УКРАИНА ДОЛЖНА МВФ? 

 

Белый Д.И. 

магистр  

ГВУЗ «Киевский национальный  

экономический университет имени Вадима Гетьмана» 

г. Киев, Украина 

Часто в СМИ можно услышать утверждения о том, что мы находимся в 

«рабстве» у МВФ, долг перед МВФ мы никогда не погасим, МВФ будет 

забирать землю за долги. Проблема данного вопроса лежит в низкой освідом-

ленности нашего населения в такой сфере как государственные финансы. 

Для начала, нужно разобрать, что же собой представляет «МВФ»?  

Международный валютный фонд – организация, которая предоставляет 

макроэкономическую помощь для устранения дефицита платежного баланса 

государств-членов. С 1992 года Украина является членом МВФ и предоставила 

соответствующий взнос для обеспечения членства, став при этом, по сути, 

«акционером» Фонда. С этого времени у Украины есть право рассчитывать на 

финансовую помощь от данной организации. 

Теперь необходимо выяснить, сколько же Украина должна МВФ 

сегодня. 

Для анализа я взял данные Министерства финансов Украины по 

состоянию на 31.03.2019г. Я анализировал общий государственный и 

гарантированный государством долг (долги субъектов хозяйствования под 

гарантии государства).  
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Так вот, исходя с Рисунка 1 и Рисунка 2, становится ясно, что из 78,78 

млрд. дол США государственного и гарантированного долга на обязательства 

перед МВФ припадает всего 15,81% от общей суммы. А вот на ОВГЗ и 

еврооблигации припадает целых 64,5% от общей суммы. Хочу также 

напомнить, что МВФ дает кредиты по программе stand-by под 3% годовых, а 

большая часть еврооблигаций обслуживается под 7,75% (последние выпуски 

еврооблигаций обходятся нам почти в 10%). Есть, конечно, и «дешевые» 

выпуски еврооблигаций под гарантии США, но они составляют всего 11,89% от 

общей суммы выпущенных еврооблигаций (без учета облигаций, привязанных 

к ВВП). 

 

Рисунок 1. Доля обязательств Украины перед соответствующими 

субъектами, % [1] 

 

 

Рисунок 2. Обязательства Украины перед соответствующими субъектами, 

млрд. USD [1] 
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Выводы 

Как мы видим, долг перед МВФ не является доминирующим в структуре 

государственного долга Украины, а его стоимость сравнительно не высокой. 

Следовательно, можно сделать вывод, что кабальные долги перед МВФ – всего 

лишь попытка некоторых СМИ сыграть на чувствах населения. 

Література: 

1. Официальный веб-сайт Министерства финансов Украины. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// www.minfin.gov.ua. 

____________________________________________________________________ 

УДК 338.2                             Економічні науки  

 

НОВІ НАПРЯМКИ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЕКОНОМІКОЮ 

 

Вахлакова ВВ. 

.доцент кафедра економіки та підприємництва 

Східноукраїнський національний університет  

ім.. Володимира Даля; 

м. . Сєвєродонецьк, Україна 

Вивчення економіки з позицій хаосу і нелінійної динаміки може не лише 

докорінно змінити методологію стратегічного управління економікою, 

враховуючи увесь спектр взаємодій економічних агентів, що визначають 

динаміку розвитку усієї економічної системи. 

Формування стратегії в хаотичній нелінійній системі повинне ґрунтуватися 

на аналізі наступних основних структурних елементів, що формують критичність: 

фазовий простір системи, її форму і структуру, що лежить в її основі [1, с.143]. 

Детермінований хаос і турбулентність є подальшими і ще складнішими 

випадками нелінійної динаміки системи. 

Враховуючи самоподібність систем, заснованих на хаосі, можна говорити 

про ряд потенційних переваг подібних систем, що базуються на псевдовипадко-

вих послідовностях. Хаотичний стан системи дозволяє для обробки, аналізу і 

моделювання інформації не лише побудувати досить прості, але при цьому 
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дуже місткі моделі, які надають можливість не лише записувати, зберігати і 

витягати інформацію за допомогою траєкторій динамічних систем з хаосом, але 

і за допомогою оцінювання цих траєкторій і їх сили моделювати поведінку 

складних систем і вплив різних обурень на зміну їх траєкторій [3, с.95]. 

З одного боку хаос накладає певні обмеження на можливість 

прогнозування, але, в той же час, припускає причинні зв'язки там, де раніше 

них ніхто не підозрював. При цьому закладений в хаосі детермінізм показав, що 

в хаосі теж є деякий порядок. У основі хаотичної поведінки лежать не менш 

витончені геометричні структури, що дозволяють підвищити передбачуваність 

багатьох випадкових явищ, чим вважалося раніше. Таким чином, основою 

аналізу складних динамічних структур в стані хаосу повинен стати аналіз 

зв'язків і топології (геометричних структур) в подібних системах. 

Необхідно враховувати не лише тип аттрактора і особливості його 

поведінки, але і силу, вплив тяжіння аттрактора (аттракции), описувану 

термінами «глибини» (сили аттрактора) і «ширини» (вірогідність досягнення 

конкретного стану в різних ситуаціях) його западини [3, с.137]. 

Роль характеристик простору істотна і значною мірою визначає динаміку, 

якісні і кількісні параметри розвитку систем. 

При цьому фазовий простір можна зонувати по рівню стійкості, при зна-

ходженні в яких, система може мати різний рівень стійкості, виділивши стійкий 

центр і відносно стійке середовище, а також нестійку периферію. Подібне зону-

вання дозволить не лише визначити загальну динаміку системи, але і оцінити 

положення агентів в цій системі і ранжирувати їх по мірі стійкості [2, с.68]. 

Крім того необхідно враховувати траєкторію і силу тяжіння аттрактора, 

які обумовлюють міру тяжіння системи до того або іншого аттрактору 

(приміром з позитивним ендогенним ростом або негативним екзогенним 

ростом). При цьому на моделі аттрактора можна тестувати різні ендогенні 

механізми з метою виявлення їх впливу на стійкість росту. 

Як наслідок при формуванні стратегії управління економічними 

системами в умовах наближення до фазового переходу (критичної точки), коли 
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стійкий розвиток, тобто здатність системи нівелювати випадкові відхилення від 

основного тренду розвитку, змінюється нестійкістю і можливістю безлічі 

сценаріїв стійкості, для оцінки стійкості фінансово-економічної системи і 

моделювання сценаріїв її розвитку і прогнозних значень ключових параметрів, 

необхідно ставити завдання не сформувати жорсткий набір показників 

стійкості, а виявити наявність і виміряти міру хаосу в системі, зокрема за 

допомогою «ентропії» руху, а також силу тяжіння аттрактора і динаміка 

мікроскопічний флуктуація, який можна виявив, оцінивши «розмірність» 

аттрактора і його тип [4, с.261]. Власне стратегія повинна не задавати рамки 

розвитку максимально ефективної економічно системі, а враховувати і 

стимулювати її здатність до самоорганізації і порядку. 

Література: 

1 Боярко І. М. Стратегічне фінансове управління підприємством: моно-

графія / [І. М. Боярко та ін.]. – Суми: Університетська книга, 2014. – 175 с. 

2 Головко Т. В. Стратегічний аналіз: навч-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. / Т. В. Головко, С. В. Сагова [за ред. д-ра екон. наук,                 

проф. М. В. Кужельного]. – Київ : КНЕУ, 2002. – 198 с. 

3 Левкіна Р. В. Стратегічне управління виробничою діяльністю підпри-

ємств овочівництва: теорія, методологія, практика: монографія / Р. В. Левкіна. 

– Херсон: Грінь Д. С., 2013. – 318 с. 

4 Отенко В. І. Стратегічний вибір підприємства та його реалізація : 

монографія / В. І. Отенко; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 

– 330 с. 
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CREATION OF FIRM‘S COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE INFLUENCE 

OF UNSTABLE ENVIRONMENT 

 

Vashkiv O.P., 

Ph.D., Associate Professor Department  

of Entrepreneurship and Trade 

Ternopil National Economic University 

 Ternopil, Ukraine  

Vashkiv O.O., 

Student of Ternopil National Economic University 

 Ternopil, Ukraine 

In general, the external environment of the company, including global, means 

the totality of specific circumstances, phenomena and factors that are external to the 

firm. These factors are direct or indirect and they affect the effectiveness of a firm‘s 

operation and development. There is no doubt that the role of the environment and its 

interaction with it is extremely important for ensuring the effective functioning of the 

company as well as the formation of its competitive advantages. They are seen  as 

actions for adaptation to instability and the possibility of its use for ensuring sustainab-

le development and ensuring competitiveness. After all, the competitiveness of the 

company is defined by its current efficiency, the dynamics of adaptation to changing 

environmental conditions, and actions for the formation of favorable conditions for 

functioning in commodity, resource, financial and other markets [1, p. 23]. 

At the core of the creation and implementation of competitive advantage is the 

ability of the firm to highlight and optimize and timely combine the factors of 

competitive advantage [3, p. 9]. Building competitive advantage in an uncertain 

external environment begins with an analytical evaluation of the competitive position 

of the company in the market. Its resilience involves identifying the strengths and 

weaknesses of the company. These include the factors that to a certain extent affect 

consumers‘ interest in buying products and, as a result, replacing its share of sales in 

a particular market.  
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In general, external environment means a series of specific circumstances, 

phenomena and factors that directly or indirectly affects the company as well as the 

efficiency of its operations and development. There is no doubt that the role of the 

environment and the company‘s interaction with it are essential for the effective 

functioning of the company. «Modern turbulent conditions of the global business 

environment require constant monitoring of its constituents, estimates of key 

parameters and determine the factors that significantly influence its transformation to 

identify potential trends of development» [2, p. 33]. If the company plans to enter 

new international markets or trying to strengthen the regional presence, there is a 

need for a comprehensive assessment of the majority of indicators of the global or 

national business environment and identification of opportunities to create 

competitive advantages. This process involves not only compiling information on the 

development of the global business environment, but also the establishment of 

transformational trends. 

Under the influence of the state, composition and structure of the environment 

the company creates its competitive advantage. External environment such as macro, 

meso and micro creates a resource system that can manage the company in order to 

carry out its mission. It determines its production structure, personnel and 

qualification structure, technological profile, long-term development plans that are 

dictated by the market. 

Approaches researched by leading scientists engaged in research of factors in 

creating competitive advantage, allow admitting that in the making of the modern 

theory of competitive advantages there are two approaches: market-based and 

resource-based. 

Under the market-based approach, priority is given to external factors. The 

formation of competitive advantages of the company is based on its optimal 

adaptation to the specific conditions of the environment. The main external factors 

are: demographic and socio-economic, climatic and geographic, political and legal. 

According to the resource-based approach, priority is given to internal 

requirements of the company and its tangible (physical) and intangible (intangible) 
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factors of competitive advantage. Their development facilitates a flexible response to 

changes in the external environment and captures a significant market position, which 

ultimately contributes to undoubted success in the market‘s competition. 

All the factors that determine the competitive advantages of a company can be 

divided into several groups: human resources – the number, qualifications and labor 

costs; natural resources – quality, cost, availability, climate, geographical location of 

the company; resource knowledge – the amount of accumulated and processed 

scientific, technical and market information; financial resources – amount and value 

of capital that can be used to finance a company; infrastructure – the type and quality 

of existing infrastructure, the cost of its use, which affects the nature of competition. 

The mechanism to create and implement competitive advantage is supported by 

management tools in an unstable environment. Their actions determine the price 

mechanism, build contractual relationships with partners at all levels, and perform 

intra-planning and forecasting. Consequently, due to the created competitive 

advantages, the company has an opportunity to withstand the influence of the market 

mechanisms and successfully overcome the difficulties arising from the instability of 

the external environment. 

The process of creating competitive advantage of any facility is based on 

selection of the most important indicators and factors. These include macro regional 

infrastructure, micro companies, continuous monitoring and analysis of their options. 

Thus, the main task of the analysis is to identify the optimum state of the components 

of the environment that ensures effectiveness and continuity of the process of 

formation of competitive advantages of the managed object. 

The basis of the formation and implementation of competitive advantage is the 

firm‘s ability to determine optimal and timely factors to combine competitive 

advantage. Factors of competitive advantage are specific components of the external 

or internal environment which give the company the advantage over its rivals. 

The process of creating a competitive advantage provides a number of 

successive stages, the implementation of which allows you to create and maintain 

competitive advantages: 
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Step 1. Determine the competitive sphere and its purpose. This is a description 

of the desired state of economic processes or finished products to be achieved 

through competitive advantage. 

Step 2. Develop options for creating competitive advantage. This is the 

standard decision-making stage. It involves the formation of both individual and 

group structures in the company, as a result of which a competitive advantage should 

be realized. Specifically, each of the prepared draft at the company level should 

include all the components of the essential activities.  

Since it is not known beforehand which plan will best achieve the desired 

result, the designed options should be consistent with the main goal. 

Step 3. The development of selection criteria options for creating competitive 

advantage. This process performs the function of creating regulators to reduce the 

number of developed alternatives. Among the objectives of this phase are two 

obvious selection criteria: ensuring the goal of designing and ensuring minimum 

costs to the process of creating a competitive advantage. 

Step 4. Select the best option to create competitive advantage. This step is 

outlined by several criteria and is by nature the process of approving complex 

decisions. There are two block diagrams to making a decision. In the first criteria, the 

feasibility of the project is using a filter that denies options that do not comply. 

Among the options that were selected are those that provide the full achievement of 

this goal, for instance, – one that is characterized by minimal costs. 

Step 5. Detailing and designing of the chosen option to create competitive 

advantage. This step serves as the proof of the general scheme of creating a 

competitive advantage to the filling level of particular executors. Surely, it is not 

necessary to complete specification for each version of the project, because it is 

irrational. Direct selection in the previous step can be carried out at circuits 

(structures) options and approximate estimates. 

Step 6. The implementation of the project. At this point, the enterprise creates 

an organizational structure for the project to carry out the necessary resources. 

Monitoring and controlling are important elements in the creation of competitive 
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advantage. Control checks the progress of the whole process and takes steps to 

address deviations that may arise. This phase also requires a clear understanding of 

the demands of consumers and the needs of suppliers. Studying the competitors helps 

to predict their possible actions (counteractions) and the time to take proactive 

measures. 

The following sequence of stages of the process of creating a competitive 

advantage is a simplified methodological design of linear type, which should be 

followed in solving definite class. 

Consequently, the process of creating competitive advantages of any object is 

based on the selection of the most important indicators and factors of the micro 

environment, the infrastructure of the region, the macro environment of the 

enterprise, continuous monitoring and analysis of their parameters. In this case, the 

main task of the analysis is to identify an optimal state of the components of the 

external environment. This ensures the effectiveness and continuity of the process of 

forming the competitive advantages of the managed object. 
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В будь який час розвиток торгівлі, торгівельних відносин, обміну 

матеріальних і духовних цінностей між окремими особами, країнами і 

народами, відігравав важливу роль у життєздатності людського суспільства, 

сприяв зростанню матеріального і духовного рівня людей. 

Однією із ключових ланок товарного ринку України є оптова торгівля, 

вона не тільки організовує, але й забезпечує прискорений рух товарів, має 

можливість впливати на виробництво й ефективність міжгалузевого обміну, 

активізуючи споживання. 

Глобалізація економічних процесів і поява зовнішніх чинників в умовах 

негативної тенденції розвитку внутрішньої торгівлі, зумовлює необхідність в 

дослідженнях стану оптової торгівельної ланки України. Одним із головних 

завдань оптової торгівлі є створення умов суб‘єктам товарного ринку для 

здійснення раціонального товарного обігу з метою повного задоволення попиту 

[1, с. 143]. 

Базові теоретико-методологічні засади та сучасні аспекти функціону-

вання оптової торгівлі та діяльності оптових підприємств знайшли 

відображення у багатьох вітчизняних наукових працях таких провідних вчених-

економістів, як В.В. Апопій, О.Г. Біла, І.О. Бланк, А.В. Войчак, Н.О. Голо-
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шубова, С.М. Загладіна, В.Д. Лагутіну, І.М. Копич, Л.В. Осіпова та ін. 

Вивченню питань функціонування оптової торгівлі присвячені дослідження 

зарубіжних авторів: В. Даненбурга, В. Тейлора, А. Кріє, Ч. Фатрела, 

Т. Хопкінса та ін. 

Незважаючи на певні труднощі, оптова торгівля в Україні розвивається, 

про що свідчить структура її товарообороту за останні три роки (табл1). 

Таблиця 1 

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі України за 

2016 – 2018 роки. 

(Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України [2]) 

 

За даними таблиці можна побачити, що обсяг оптового товарообороту у 

2018р. збільшився порівняно із 2017р. на 16%, причому товарооборот 

продовольчих товарів зріс на 13 %, а непродовольчих - на 16,5%. Але в 

порівнянні з 2017 – 2016 р. це збільшення не суттєве оскільки за даний період 

товарооборот збільшився на 22,66%, це збільшення є вищим ніж у 2018 – 2017р. 

Також можна відмітити що всі показники мають тенденцію до 

збільшення, що свідчить про стійкий розвиток оптової торгівлі. В структурі 

 Показники 

Роки 

Відхилення (+,-) від 

2017 до 2016 року 2018 до 2017 року 

2016 2017 2018 у сумі у % у сумі у % 

Оптовий 

товарооборот, 

млн.грн 

1555965,7 1908670,6 2215367,4 352704,9 22,66791 306696,8 16,06861 

продовольчі 

товари 
252771,0 314047,6 356102,8 61276,6 24,24194 42055,2 13,39135 

непродовольчі 

товари 
1303194,7 1594623,0 1859264,6 291428,3 22,36261 264641,6 16,59587 

Питома вага в 

оптовому 

товарообороті

, % 

100,0 100,0 100,0 - - - - 

продовольчі 

товари 
16,2 16,5 16,1 - 1,851852 - -2,42424 

непродовольчі 

товари 
83,8 83,5 83,9 - -0,358 - 0,479042 
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оптового товарообороту суттєво переважають непродовольчі товари, частка 

яких складає більш 83%.  

Одна із проблем функціонування оптової торгівлі пов‘язана з інтернаціо-

налізацією вітчизняної торгівлі, а також експансією зарубіжного торгового 

капіталу. У зв‘язку з інтеграцією національної економіки в міжнародні зв‘язки 

збільшуються потоки імпортних товарів на українському ринку, що призводить 

до суттєвих диспропорцій у структурі товарообороту (рис. 1).  

 

Рис. 1 Частка товарів оптової торгівлі вироблених на території України  

за 2010 – 2018 роки (побудовано автором за даними Державної служби 

статистики України [2]). 

Аналізуючи дані рисунку можна спостерігати зниження частки 

непродовольчих товарів вироблених в Україні з 64,4% до 35,3%. Також 

аналогічно негативним явищем є зниження питомої ваги товарів що вироблені 

на території України. Ця тенденція викликана впливом економічної кризи, що 

призвела до зниження платоспроможності населення країни. 

Позитивним явищем є незначне зростання частки продовольчих товарів 

вітчизняного виробництва в оптовому товарообігу продовольчих товарів. Це 

явище викликане  впливом економічної кризи, що призвела до зростання цін на 

імпортні товари. 

Висновки. Отже, у цілому торгова галузь України має позитивну 

динаміку розвитку. Збільшення обсягів оптового товарообороту дає додаткову 
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можливість для розвитку економіки країни в цілому. Вітчизняні виробники у 

зв‘язку із інтеграцією національної економіки не користуються великим 

попитом на свою продукцію в порівнянні з іноземними товаровиробниками, 

проте спостерігається незначне збільшення споживання продовольчих товарів 

національного виробника. 
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Бухгалтерський облік є важливим елементом економічного життя 

України в цілому. Для того, щоб всі процеси відбувалися належним чином, 

була створена система регулювання бухгалтерського обліку, яка постійно 

змінюється і вдосконалюється. Проте, механізм регулювання має безліч 

проблем, неточностей, які необхідно вирішити. Перехід України на МСБО 

потребує суттєвих змін у діючій системі бухгалтерського обліку. Найбільшим 

недоліком бухгалтерського обліку є проблема державного регулювання[3]. 

Державне регулювання бухгалтерського обліку спрямоване на створення 

єдиної методології ведення обліку і складання звітності для всіх підприємств. 
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Основним законодавчим актом, який регулює правові засади обліку є Закон 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[2]. Міністерство 

фінансів України розробляє методологію обліку, принципи та затверджує 

національні стандарти бухгалтерського обліку, але в роботі Мінфіну 

регулювання обліку не є першочерговим завданням. 

Наступною проблемою є недотримання міжнародних стандартів, так як 

немає чіткої відповіді на питання обліковців за якими стандартами, націо-

нальними чи міжнародними, мають працювати підприємства. Основною 

відмінністю між МСФЗ та П(С)БО є те, що звітність за МСФЗ формується не 

дотримуючись чинного законодавства, а за П(С)БО підприємства мають чітко 

дотримуватися норм законодавства[2]. 

Існують розбіжності щодо ведення обліку внаслідок використання Плану 

рахунків між П(С)БО і МСФЗ, деякі активи і зобов‘язання по-різному 

обліковуються. Але найбільше суперечок викликають примітку за МСФЗ, які 

чітко розкривають і облікову політику підприємства, і суть операцій про 

кредитні кошти. Проте в національних стандартах такої деталізації немає. 

Ще одним негативним моментом є суперечності між податковим і 

бухгалтерським обліком. Бухгалтерський облік має на меті надання достовірної 

інформації про діяльність підприємства засновникам, користувачам, то 

податковий виконує фіскальні функції з метою оподаткування. 

Для подолання вище перерахованих проблем необхідно[4]: 

1) внести зміни до законодавчої бази; 

2) необхідно створити новий орган, який би ніс повну відповідальність за 

облік в Україні або внести зміни до повноважень Міністерства фінансів 

України; 

3) плавний перехід з П(С)БО на МСФЗ де звітність стане більш 

зрозумілою та підприємства зможуть мати більше інформації для прийняття 

управлінських рішень шляхом порівняння своєї діяльності з конкурентами; 

4) узгодження бухгалтерського і податкового обліку для уникнення 

непорозумінь, для цього необхідно внести зміни до податкового кодексу. 
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           Торгівля нафтопродуктами на теперішній день є досить прибутковим та 

конкурентним бізнесом через  високий попит, але з іншої сторони - це проблема 

з досить великою кількістю аспектів. 

          Спільними стараннями нафтовидобувних країн, які займають провідні 

місця на світовому ринку  протягом останніх років  - щорічно за одну добу 

видобувалося більш ніж  70 мільйонів барр. Також за цей період сформувалося 

стійке прагнення до збільшення масштабу видобутку нафти, що у вимірі за рік 

дає досить великий приріст. 

          За 2016 р. відбулося стрімке зростання попиту на нафту, задоволення 

http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2011/Economics/7_79835.doc.htm
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якого було забезпечено країнами ОПЕК. Основний обсяг зростання був 

покритий Іраном, який після зняття міжнародного ембарго досить швидко 

повернувся до рівня, що мав місце до встановлення санкцій.  

Наприкінці 2016 р. країни ОПЕК досягли угоди про обмеження 

видобутку нафти, до якої приєднався ряд виробників поза альянсом, в тому 

числі Росія. Успішне виконання цієї угоди має призвести не тільки до 

балансування світового ринку нафти, але і до зниження надлишкових запасів 

нафти і нафтопродуктів [2]. 

З табл.1 видно, що протягом 2014-2018 рр. загальними зусиллями країн-

найбільших нафтовидобувачів щорічно видобувалося понад 72 млн. барр/добу. 

Причому за досліджуваний період намітилася стійка тенденція зростання 

обсягів видобутку нафти, що в річному вимірі визначається коливанням від 0,2 

до 2,3%, або що разом за 2014-2018 рр. дало приріст у 3,8%. 

         Аналізуючи  динамічні зміни за країнами світу в табл. 1 можна сказати, 

що у більшості країн видобуток нафти зростав у період  з 2014 по 2018 рр. 

Найбільший приріст  був  у Іраку (+58%), Бразилії (+22%), США (+36,6%) і 

ОАЕ (+16,4%). При цьому відбувалося  скорочення обсягів видобутку нафти у 

Венесуелі (-15,3%), Кувейті (-0,8%), Китаї й Ірані (по -2,3%) [1]. 

                                                                                                                 Таблиця 1. 

Динамічні зміни обсягів світового видобутку нафти  

країнами-найбільшими видобувачами у 2014-2018 рр. [5] 

 

Країна 

Обсяг нафтовидобутку за роками, тис. 

барр/добу 

Зміна за 2014-

2018 рр.,% 

2014 2015 2016 2017 2018 

Саудівська Аравія  

9763 

 

9637 

 

9713 

 

10193 

 

10460 

 

7,1 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 98,7 100,8 104,9 102,6  

Росія 9953 10047 10088 10111 10292 3,4 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 100,9 100,4 100,2 101,8  
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США 6487 7468 8764 9415 8875 36,8 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 115,1 117,4 107,4 94,3  

Ірак 2942 2980 3111 3504 4648 58 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 101,3 104,4 112,7 132,6  

Китай 4074 4164 4208 4289 3982 -2,3 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 102,2 101,2 101,9 92,8  

Іран 3740 3575 3117 3152 3651 -2,3 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 95,6 87,2 101,1 115,9  

ОАЕ 2653 2797 2867 2859 2954 16,4 

Ланцюговий темп 

росту, % 
100 105,4 99,9 107,0 103,3  

Обсяг видобутку 

за день 

39612 40668 41868 43523 44862 3,8 

          З точки зору визначення перспектив розвитку світового ринку нафти і 

нафтопродуктів  найбільш важливішою та інформативною є оцінка динамічних 

змін за останні роки, яка простежується за ланцюговими темпами росту. 

Найбільший приріст обсягу видобутку нафти відбувся у 2015 р., і це 

забезпечило зростанням показника у таких країнах як Ірак (+12,7%), США 

(+7,4%), ОАЕ (+7%). Сповільнення приросту до 0,5%, відбулося у 2016 р. але 

при цьому найбільше зростання було в Іраку на 32,6%, Ірані на 15,9% при тому, 

що у Китаї та США зменшеншилися  обсяги до (-6,3%) [3]. 

          Трійку провідних держав світу на ринку  нафти очолюють Саудівська 

Аравія, США та Росія. Конкурентні позиції Саудівської Аравії та США  за 

розміром ринкової частки поліпшуються, тоді як у Росії ,навпаки, 

погіршуються. Оцінюючи  рейтинг цих країн  у 2017 р. помітно, що абсолютне 

лідерство Росії було втрачено, в той час як Саудівська Аравія у 2016 р. стала 

провідною країною з видобутку і переробки нафти і у 2018 р. утримала 

першість. Водночас необхідно звернути  увагу на близькість ринкових часток 

Росії та Саудівської Аравії (близько 14%). 
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Середню  конкурентну позицію мають такі країни як Китай та Ірак, їх 

ринкові частки  становлять 5-6%, однак якщо після зняття ембарго Ірак швидко 

нарощує свою ринкову частку, піднявшись у рейтингу з 7 на 4 позицію за 4 

роки, то у Китаю погіршується рейтингова позиція та повільно зменшується 

ринкова частка [6].  

Із слабкою конкурентною позицією слід віднести Кувейт ,ОАЕ , Бразилію 

та Венесуелу, їх ринкові частки ледве перевищують  3-4%. У  ринковій зміні 

позицій цих країн немає однозначності, оскільки рейтинги лише  Бразилії і  

ОАЕ  зростають, в той час як інших країн – погіршуються. 

У сучасній торгівлі реалізація сирої нафти залежить від комплексу 

характеристик, які покладені в основу її наукової класифікації. Марка нафти 

надає їй комплексну характеристику. Хімічний склад і місце походження харак-

теризують марку нафти, і це  сильно впливає на її вартість. Всього у світі  існує 

3 марки нафти, які слід  вважати еталонними: американська нафта WTI, близь-

косхідна нафта Middle East Crude та британська північноморська нафта Brent. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що світовий ринок нафти – це глобаль-

ний ринок, який перебуває у стані глибоких змін, які прямо пропорційно 

позначаються на поточних та перспективних можливостях світового виробництва 

та споживання нафти та нафтопродуктів. Серед основних тенденцій розвитку 

світового ринку нафти слід назвати: суттєве збільшення доведених запасів нафти, 

різке збільшення обсягів видобутку нафти, підвищення на нафту з боку країн. 

Лідерами нафтовидобутку є Саудівська Аравія, Росія, США, а споживачами 

США, Китай, Японія. Найбільший приріст споживання нафти і нафтопродуктів у 

найближчі 10-20 років буде спостерігатись в регіоні АТР. 

Література: 
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Вступ. Система управління якістю створюється та впроваджується на 

підприємстві як засіб, що забезпечує проведення певної політики і досягнення 

поставленої мети з питань якості з урахуванням конкретної діяльності і специфіки 

підприємства. Вона повинна забезпечувати максимальну віддачу від ресурсів, які 

використовуються в процесі досягнення підприємством поставлених цілей з ура-

хуванням можливих змін, обумовлених нестабільністю економічного середовища. 

В умовах лібералізації та посилення конкуренції на внутрішньому  та 

зовнішніх ринках, більшість вітчизняних товаровиробників для того, щоб 

підтримувати належний рівень конкурентоспроможності, задовольняти вимоги 

суб‘єктів ринку. 

https://ar2016.gazprom-neft.ru/strategic-report/market-review/world-oil-and-gas
http://www.fincompass.org.ua/analytics/2731
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Метою роботи є визначення методичних основ удосконалення системи 

управління якістю як фактора підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. 

Основна частина. Дослідженням побудови ефективності системи управ-

ління якістю на підприємстві, аналізу її впливу на конкурентоспроможність 

підприємства присвятили роботи як провідні зарубіжні вчені: Е. Демінг, Дж. 

Джуран, Г. Тагуті, так і вітчизняні. Зокрема, дане питання досліджували 

Гольцев Д. Г., Гончаров Є. А., Кабаков Ю. Б., Корешков В. М., Ліфіц І. М. та ін. 

Але при цьому недостатньо уваги приділено проблемам упровадження таких 

систем на вітчизняних підприємствах. Відповідно ISO 9000-2015: «Якість - 

ступінь відповідності власних характеристик об'єкта вимогам» [1, с. 47]. 

Найбільш істотнім фактором, що впливає на підвищення конкуренто-

спроможності, є діюча система управління якістю. Це обумовлено, тим, що 

якість, поряд з ціною, гарантіями, термінами постачання та сервісом є найбільш 

вагомою складовою конкурентоспроможності. Система управління якістю має 

гарантувати її безпеку і забезпечувати можливість її обов‘язкової сертифікації, 

що контролюється державними наглядовими органами. Таким чином, рівень 

ефективності системи управління якістю прямо пропорційний рівню конкурен-

тоспроможності  підприємства на ринку. 

Для забезпечення необхідного рівня якості потрібні не тільки зацікавлені, 

кваліфіковані працівники, відповідна матеріальна база, але й добре налагоджена 

система менеджменту якості. Саме на цьому побудований успіх багатьох підпри-

ємств [3,с.12]. Але одного прагнення забезпечити якість послуг та обслуговування 

недостатньо – існує потреба грамотного підходу до системи менеджменту якості, 

оскільки від цього залежить враження клієнтів про фірму. Це дуже важливо для 

підвищення іміджу підприємства і, відповідно, залучення нових клієнтів. Тому 

саме на таких підприємствах важливе, навіть головне, значення набувають якість 

сервісу, управління якістю обслуговування, менеджмент якості. 

Впровадження системи управління якістю приводить не тільки до покра-

щення становища на ринку конкурентів, а й сприяє оптимізації бізнес-процесів 
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підприємства в цілому, веде до збільшення продуктивності праці, зменшення 

ресурсозалежності та, як наслідок, до зниження собівартості продукції, що 

безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства на ринку. 

При прийнятті рішення про формування системи менеджменту якості  

керівництву підприємства слід звернути увагу на наступні ключові питання 

вибору моделі систем: чітко визначити мету формування системи на підпри-

ємстві; оцінити підприємство з огляду можливих слабких місць та існуючих 

проблем; оцінити рівень компетентності персоналу; оцінити можливості 

підприємства з точки зору наявності необхідних ресурсів для впровадження тієї 

чи іншої системи; визначити результативність впровадження. 

Підприємство має визначити мету втілення стандарту – заради отримання 

сертифіката або заради підвищення якості менеджменту. Формальне ж втілення 

стандарту є негативним процесом і полягає у: 

- формальній розробці політики якості; 

- невимірності цілей у сфері якості; 

- відсутності зворотного зв'язку зі споживачами продукції; 

- існуванні системи управління якістю як окремої системи документації, 

яка, по суті, не впливає на виробничий процес; відсутність взаємозв'язків між 

підрозділами підприємства та відділом з якості; 

- дисбалансі та не систематизованості в переліку обов'язків і повноважень 

персоналу в рамках системи управління якістю та посадових інструкціях; 

- відсутності системи мотивації персоналу в рамках системи управління 

якістю та підприємства взагалі; 

- низькій якості методичного забезпечення системи управління якістю та 

відсутності компетентного персоналу щодо забезпечення її результативного 

функціонування; 

- відсутності аналізу функціонування системи управління якістю з боку 

вищого керівництва. 

Аналіз показав, що основними вимогами від впровадження системи 

управління якістю є: 
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- відповідність вимогам європейської інтеграції та країн Митного союзу; 

- підвищення результативності участі в тендерах; 

- ефективне управління підприємством, в тому числі в області якості; 

- зниження обсягу невідповідної продукції та відходів виробництва; 

- підвищення рівня задоволеності споживачів; 

- підвищення престижу та авторитету підприємства; 

- застосування в цілях реклами[4,с.189]. 

Важливим кроком є пропагування ідей високої якості: необхідно не 

тільки проголосити високу якість продукції загальнонаціональною метою, але й 

змінити психологію людей та їхнього ставлення до якості. Це необхідно робити 

на усіх рівнях, починаючи від керівників регіонів, галузей, підприємств, 

конкретного виконавця на кожному робочому місці і до кожного споживача. 

Необхідне формування розуміння у широкого кола вітчизняних підприємців, 

промисловців, керівників усіх рівнів необхідності впровадження передових 

методів управління якістю продукції.  

Товаровиробники самостійно вибирають модель системи управління 

якістю, виходячи з чітко визначеної мети формування системи, оцінки слабких 

місць та існуючих проблем, процесів виробництва, наявних ресурсів і своїх 

можливостей. У зв‘язку з цим кожне підприємство буде мати свою унікальну 

систему, побудовану у відповідності з вимогами міжнародних стандартів та 

займати хороші конкурентні позиції. 

Висновки. Виходячи із зазначеного, основним способом забезпечення 

високого рівня якості готового продукту є впровадження ефективної системи 

управління якістю на вітчизняних підприємствах, що гарантуватиме необхідний 

рівень якості та безпечності на кожній стадії обробки продукції. Впроваджена 

на підприємстві система управління якістю сприймається як його здатність 

стабільно функціонувати на ринку та реалізовувати свою продукцію, якість якої 

є передбачуваною. 

Упровадження системи управління якістю сприяє оптимізації бізнес-

процесів підприємства в цілому, веде до збільшення продуктивності праці, 
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зменшення ресурсозалежності та, як наслідок, до зниження собівартості 

продукції, що безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства 

на ринку. 
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Сучасні реалії господарювання вказують на проблеми у фінансовому 

стані та фінансових результатах діяльності підприємств України. Окрім 

показників прибутковості, важливим індикатором ефективності діяльності 

підприємства є додатній рух грошових коштів, який засвідчує переважання 

https://studylib.ru/doc/4100259/o-razvitii-voprosov-kachestva-v-ukraine
https://studylib.ru/doc/4100259/o-razvitii-voprosov-kachestva-v-ukraine
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надходжень над витратами і платежами, а також здатність підприємства 

повноцінно фінансувати інвестиційну діяльність, саме тому формування 

дієвого механізму управління рухом грошових коштів – одне із важливих 

завдань фінансових служб підприємств України. 

Серед дослідників, які намагалися розв‘язувати проблеми управління 

грошовими потоками, слід виділити праці І.А. Бланка, А.М. Поддєрьогіна,               

В.В. Ясишеної, Л.О. Лігоненка, М.А. Болюха, К.А. Ігоніна, І.Ф. Пономарьова. 

Здійснення фінансово-господарської діяльності будь-якого вітчизняного 

підприємства незалежно від його фінансового стану породжує рух грошових 

коштів у вигляді надходжень, витрат і платежів, який в науковій літературі 

визначається як «грошові потоки» [1, с.110]. Слід зазначити, що грошові потоки 

підприємств є важливими об‘єктами фінансового менеджменту, саме від них 

залежить фінансовий стан підприємства та кінцевий результат його фінансово-

господарської діяльності. За умов сучасних ринкових реформ в економіці нашої 

держави гостро постає проблема нестабільності та різкого погіршення фінансо-

вого стану підприємств. Виходячи з цього, важливого значення набуває поняття 

«грошовий потік», яке привертає увагу багатьох практиків та науковців.  

Слід відзначити, що останнє визначення вченого-науковця Пономарьо-

ва І.Ф., на нашу думку, достатньо об‘єктивно відображає економічну сутність 

руху грошових коштів для вітчизняних підприємств. Попри відмінності у 

тлумаченні поняття грошових потоків актуалізують його виняткову значимість 

для функціонування суб‘єкта господарювання й забезпечення створення 

доданої вартості та достатку власників такого суб‘єкта.  

Виникнення та формування грошового потоку при здійсненні фінансово-

господарської діяльності підприємства є результатом цілеспрямованого прояву 

сукупності фінансово-економічних відносин та має певні ознаки, основними 

серед яких необхідно вважати наступні:  

1) рух грошових коштів відбувається в результаті виконання певної угоди 

між двома суб'єктами господарювання, оформленої належним чином; 

2) грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, мають 
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виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розподіл, 

перерозподіл чи споживання фондів грошових коштів;  

3) грошові потоки визначають порядок та особливості реалізації інших 

фінансових відносин, що формують фінанси підприємства, у тому числі, 

формування фінансових результатів, забезпечення ліквідності та платоспро-

можності [2, с.160]. 

Слід зазначити, що виникнення та формування грошового потоку при 

здійсненні господарських операцій у рамках реалізації операційної, інвестицій-

ної та фінансової діяльності підприємства є результатом прояву сукупності 

фінансово-економічних відносин, а отже, має певні ознаки, серед яких 

необхідно виділити такі: по-перше, рух грошових коштів здійснюється у зв'язку 

із виконанням договірних зобов‘язань між суб‘єктами господарювання як 

фінансова складова виконання відповідних господарських угод. Наприклад, 

угода з купівлі-продажу матеріальних цінностей передбачає поставку товару 

одним із учасників договору і відповідну оплату іншим учасником. Така 

характеристика грошового потоку потребує документарного оформлення та 

підтвердження причини формування грошового потоку.  

По-друге, функціонально-організаційні особливості господарських опера-

цій підприємства дають змогу ідентифікувати рух коштів за видами грошових 

потоків відповідно до встановлених критеріїв групування. Так, залежно від 

виду фінансово-господарської діяльності підприємства розрізняють: грошовий 

потік від операційної діяльності, грошовий потік від інвестиційної діяльності та 

грошовий потік від фінансової діяльності [3, с.171].  

По-третє, грошові потоки, що генеруються суб'єктом господарювання, 

мають виключно фінансовий характер, адже їх результатом є формування, розпо-

діл, перерозподіл та використання фондів грошових коштів суб'єкта господарю-

вання (формування виручки від реалізації товарів, виплата грошових дивідендів, 

оплата рахунків постачальників, виплата заробітної плати, сплата податків та 

інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів, емісія та 

розміщення акцій для формування статутного капіталу, погашення основної суми 
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боргових зобов'язань суб'єкта господарювання та виплата процентів). 

Грошові потоки як форми вираження фінансових відносин на підприємстві 

відображають порядок та особливості їх реалізації, а також формування результа-

ту  таких фінансових відносин (наприклад, формування та використання 

прибутку, формування резерву ліквідності). При цьому грошові потоки реалізу-

ються виключно як рух грошових коштів. Таким чином, грошові потоки являють 

собою господарські зв‘язки в діяльності підприємства в усіх його аспектах. Для 

того, щоб підприємство якомога краще та результативніше здійснювало свою 

діяльність потрібно проводити ефективне управління грошовими потоками.  

Грошові потоки мають низку властивостей щодо їх характеру, обсягів та 

змісту, наявність яких нерозривно пов‘язана з його суттю. До даних 

властивостей належать наступні: залежність від виду діяльності, ліквідність, 

рухливість, документованість, зручність подання, ефективність, балансування, 

рівномірність, синхронність, підвладність часу, кругообіг. 

Врахування вище визначених особливостей при управлінні грошовими 

потоками на підприємствах України, на нашу думку, дозволить значно 

підвищити ефективність такого менеджменту. Окрім вищезазначеного, 

ефективне управління грошовими потоками передбачає визначення базових 

положень щодо організації управління ними: 

– грошові потоки не можуть виникати в результаті пасивної економічної 

поведінки підприємства;  

– грошові потоки є невід‘ємною складовою фінансового та операційного 

циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень між усіма напрямками 

управління фінансами підприємства;  

– управління грошовими потоками потребує відповідного інформаційного 

наповнення системи прийняття управлінських рішень;  

– управління грошовими потоками передбачає однозначність трактування 

прийнятих фінансових рішень, чіткість доведення їх до виконавців та 

забезпечення адекватного зворотного зв‘язку – моніторингу, перегляду та 

корегування фінансових рішень [4, с.135]. 



39 
 

Особливістю системи управління рухом грошових коштів є те, що вона 

індивідуальна для кожного підприємства, оскільки необхідно враховувати особли-

вості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і 

внутрішнього середовища її реалізації. Однозначно можна стверджувати, що 

обов‘язковим та вагомим елементом управління рухом грошових коштів є постій-

ний та систематичний фінансовий аналіз, основними завданнями якого є:  

1) виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків 

підприємства;  

2) оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів;  

3) вивчення факторів і прогноз збалансованості та синхронності 

грошових потоків за обсягом і часом для забезпечення платоспроможності 

підприємства;  

4) пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності викорис-

тання грошових потоків в процесі операційної, інвестиційної і фінансової 

діяльності та інші [2, 80]. 

Сучасні умови господарювання зумовлюють необхідність проведення 

особливо ефективного та продуманого управління рухом грошових коштів на 

вітчизняних підприємствах з урахуванням впливу чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Особливо важливо управляти рухом коштів від опе-

раційної діяльності підприємства, адже для підприємств України надходьження 

від даного виду діяльності є джерелом фінансування інвестицій, а це вкрай 

важливо, враховуючи вартість та ризиковість залучення кредитних ресурсів. 

Все це потребує налагодження ефективного механізму управління грошовими 

потоками, особливу роль у функціонуванні якого відіграє фінансовий аналіз, а 

також додержання основних принципів такого управління, саме на це варто 

спрямувати дослідження у сфері менеджменту грошових потоків підприємств. 
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В сучасних умовах господарювання інформаційний простір є 

високодинамічним явищем в якому широко застосовуються інструменти 

маркетингу з метою формування бренду. В умовах перенасичення ринку 

споживчими товарами є особливо важливим досягти впізнаваності бренду через 

що потрібно завойовувати нових споживачів та не відпускати старих. Отже, 

кожний підприємець рано чи пізно вступає в «маркетингову війну» [1].  

Водночас, через широке використання споживачами соціальних мереж 

усе більш популярним стає Інтернет–маркетинг метою якого є реалізація 

комерційних інтересів та просування бренду. 
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У світовій практиці Інтернет-маркетинг являє собою цілісний комплекс 

дочірніх галузей, що включають не тільки банерну рекламу та public relations, але 

й способи проведення маркетингових досліджень в мережі, зокрема, вивчення 

попиту і визначення цільового ринку, освоєння алгоритмів формування та 

забезпечення високої ефективності рекламних кампаній, пошук сучасних методів 

позиціонування певного бренду на ринку тощо. Однак, через слабку обізнаність 

підприємців та, зокрема, маркетологів використання ресурсів Інтернет-маркетингу 

відбувається на недостатньому рівні, що стає суттєвою перепоною між бізнесом та 

цільовим ринком [2]. 

Для уникнення негативних ситуацій потрібно, перш за все, враховувати 

переваги, які надає Інтернет-маркетинг, а саме [3, 4]: 

1. створює можливість повної автоматизації роботи з клієнтом та його 

обслуговування внаслідок чого компанія має більше часу для розроблення  

маркетингової стратегії у відповідності до економічного стану. 

2. Сприяє оптимізації бізнес процесів та прискорює швидкість реакції на  

потреби цільової аудиторії шляхом мобільності дій та їх реактивності, спрощує 

механізм дій, в першу чергу для клієнта. У використанні є комфортним та 

доступним та визначає продуктивність бізнесу в інтернеті шляхом створення 

тематичних сегментів електронного ринку, каталогів та механізмів здійснення 

купівлі/продажу.  

3. Налагоджує співпрацю з достатньою кількістю як партнерів, так і 

конкурентів. Тобто, створює необмежені можливості.  

Одночас, є й певні недоліки в Інтернет-маркетингу, зокрема:  

1. Рівень конкуренції. Відсутність кордонів та вихід на світовий 

віртуальний ринок значно збільшує кількість як споживачів, так і конкурентів. 

Аналогічно з традиційним бізнесом необхідно конкурувати щодо запропонова-

них цін та асортименту товарів.  

2. Рівень капіталовкладень. Щоб бренд був впізнаваний необхідно 

заявити про себе і, відповідно, вкласти певну суму коштів в рекламу. 

Отже, щоб не допустити помилок у процесі використання Інтернет-
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маркетингу необхідно заручитися підтримкою досвідченого маркетолога, який 

зможе сформувати цільового клієнта, розробити та запустити рекламу, 

правильно розрахувати суму капіталовкладень.  
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В даній статті описано історичне походження терміна «логістика», 

наведені всі існуючі на даний момент види логістики, зроблений акцент на 

бізнес-логістиці, описі її підвидів і класифікації провайдерів логістики. На 

закінчення, описана ситуація на даний момент ситуація на ринку праці по 

відношенню до професії «логіст». 
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Логістика - досить молода наука, але її зародження простежується 

протягом багатьох століть. Існує кілька версій походження даної науки. Згідно з 

першою версією логістика зародилася в Стародавній Греції і у вигляді 

рахункового мистецтва. Спираючись на слова Архімеда, можна помітити, що в 

4 столітті до нашої ери в Греції вже існувала професія «логіст» або іншими 

словами чиновник громадського самоврядування.Посада щорічно призначалося 

за допомогою жеребкування, а в обов'язки входила перевірка звітів.  

Друга версія стверджує, що поняття логістика з'явилося в 9 столітті нашої 

ери і пов'язане воно з Візантією. Придворні «логісти» стежили за збором і 

перерозподілом податків. За іншою версією в Візантії логістика 

використовувалася як мистецтво керування армією. 

Варто звернути увагу на один цікавий факт. У всіх основних 

європейських мовах зустрічається слово «логістика», наприклад в англійській 

це «logistics», у французькій мові «Logistique», в італійській , іспанській та 

португальській мовах воно пишеться як «logistica», в німецькому «logistik». 

Але, не дивлячись на те, що слова виглядають однаково, використовуються 

вони в різних значеннях [1].Перші наукові праці про логістику з'явилися лише 

на початку двадцятого століття. І в даному випадку вона розглядалася не як 

вміння рахувати, а як військове мистецтво планування, управління і 

постачання. Передбачалося, що Наполеон застосовував логістику в своїй армії. 

Великого поширення військова логістика отримала під час Другої світової 

війни в області матеріально-технічного забезпечення. Війська повністю 

залежали від системи забезпечення продуктами, боєприпасами і іншим 

необхідним. Налагоджена і скоординована робота всіх підрозділів сприяла 

своєчасній доставці матеріалу і підвищувала ефективність бойових дій. 

Радянський Союз першим здійснив «Великий логістичний проект». 

Суть даного успішного проекту полягала в демонтажі та перевезенні 

підприємств, що знаходяться під загрозою окупації, з подальшим їх запуском, 

який за короткий проміжок часу забезпечив фронт продукцією. Сам же термін 
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«логістика» в російській мові з'явився в XIX столітті. Його ввів француз Антуан 

Жоміні, відомий як військовий фахівець. У другій половині двадцятого століття 

логістика поступово перетікає в сферу господарської практики і перетворю-

ється в науку виробничу.  Остаточне значення терміна «логістика» в сучасній 

свідомості закріпилося з поняттями «бізнес» і «економіка» [2]. 

Логістика - інструмент, що дозволяє раціонально управляти 

матеріальними, інформаційними та людськими потоками з мінімальними 

витратами. Логістика як наука займається розробкою методів управління 

потоками, метою яких є їх оптимізація. Дана наука встановлює причинно-

наслідкові зв'язки в процесі руху товару і використовуючи отримані дані 

вибудовує ефективні організаційні форми управління потоками. 

Виділяють кілька видів логістики: 

Військова логістика, про яку згадувалось раніше; 

Бізнес-логістика.  Залежно від діяльності організації розрізняють кілька 

логістичних систем (дії беруть участь в логістичному ланцюжку елементів). Так 

як не всі організації самостійно справляються з логістичними питаннями, а 

вдаються до допомоги спеціалізованих траспортно-логістичних компанії, 

виділяють кілька рівнів провайдерів логістики. (Таблиця 1) 

Таблиця 1. Провайдери логістики 
Коротка назва  Повна назва  Функція  

1PL First-party logistics Надається один вид послуги 

(Склад або зберігання, пошта та т.д.) 

2PL Second-party logistics Організація перевезення товару 

з пункту А в пункт Б. Відіграє роль 

посередника 

3PL Third- party logistics організація і 

забезпечення 

перевезення товару 

з пункту А в 

пункт Б. 

4PL Fourth-party logistics 1. організація і 

забезпечення 

перевезення товару 

з пункту А в 

пункт Б. 

2. Управлінська логістика (надається 

можливість домовитися про додаткові 

переваги: зрушити терміни, укластися в 

бюджет і т.д.). 
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Практична задача логістики полягає в управлінні такими елементами: 

склади, запаси, транспортування, упаковка і інформація. У розділі бізнес-

логістика існує кілька підвидів: 

Закупівельна. Метою є ефективне забезпечення виробництва своєчасною 

подачею матеріалів належної якості. використовують традиційний метод 

поставки – одночасно, або оперативно – в залежності від потреби; 

Розподільна. Полягає в перерозподілі товарів між продавцями і 

покупцями; 

Збутова. Пов'язана з реалізацією товарів, вироблених своєчасно, в 

позначеному місці з відповідними витратами. Ця функція може бути доручена 

транспортно-логістичній компанії. 

Транспортна. Забезпечує оптимальне перевезення товарів з однієї точки в 

іншу. Функції транспортної логістики полягають у підборі персоналу 

(Вантажники, водії), у виборі транспортного засоби (враховується обсяг, 

кількість місць, вантажопідйомність) і в формуванні цін за надані послуги. 

Митна. Має справу безпосередньо з товарами, які повинні перейти 

кордон, з імпортом та експортом. Всі питання і проблеми, що виникають під 

час перевезення, вирішує митна логістика. 

Логістика запасів.Вирішує питання про зберігання товару: скільки, коли і 

в якому обсязі можна випустити, що і коли закупити, що перерозподілити між 

складами. Може здійснюватися централізовано - спільна стратегія для всіх 

складів або децентралізовано - кожен склад відповідає за себе; 

Складська. Відповідає за всі процеси, пов'язані зі складом: прийом, 

зберігання, відвантаження; 

Інформаційна. Зачіпає всі процеси з метою ефективного розподілу 

інформації; 

Комплексна. Як випливає з назви, вона комплексно підходить до 

управління процесами на протязі всього життєвого циклу товару. Дозволяє 

скоротити ризики невизначеності і ефективно управляти всіма потоками, 

пов'язаними з виробництвом і реалізацією товару. 
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Екологічна логістика. Супроводжує всі виробничі стадії і забезпечує збір, 

сортування та утилізацію відходів і безпечне для навколишнього середовища 

зберігання. Екологічна логістика дозволяє захищати навколишнє середовище 

від несанкціонованого забруднення; 

Ощадлива логістика. Даний вид поєднує в собі принципи логістики та 

бережливого виробництва. В результаті вони утворюють витягає систему, в 

якій задіяні всі організації, які беруть участь в логістичному ланцюжку. Це 

дозволяє зменшити запаси на всіх складах, а також мінімізувати вартість 

транспортування і зберігання; 

Міська або муніципальна логістика. Спрямована на ефективне управління 

всіма видами потоків, що протікають в межах інфраструктури і підсистем міста 

[3] [4]. 

 Актуальність питання розвитку логістики стає все більшим. Останнім 

часом на українському ринку праці популярністю користується професія 

логіста. Варто зазначити, що до сьогоднішнього дня організаціям не достатньо 

мати людину, що відповідає за транспортування, експедирування або складу-

вання товару, їм потрібні координатори логістичного процесу, організатори 

стратегічного планування корпоративної логістикою, аналітики і топ-

менеджери, здатні застосовувати інтегровані інформаційні системи в даній 

сфері. Настільки активну увагу до логістики призводить до її прискореного 

розвитку, підтверджує даний факт збільшилася за короткий проміжок часу 

кількість організацій з логістичними відділами, також досить популярними 

стали стандарти логістичних технологій. Таким чином, ми бачимо, що 

логістика позиціонується як важливий елемент корпоративної стратегії [4] 
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Одним з надважливих викликів для України сьогодні є створення 

широкого пласту середнього класу — за зразком європейських країн. Там цього 

досягли через стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. 

Роль малого і середнього бізнесу значно зросла у 80-х роках минулого 

сторіччя. За даними ООН, на малих та середніх підприємствах задіяно 50% 

працездатного населення і виробляється від 30% до 60% національного 

продукту. 

В Україні частка малих підприємств (до 50 осіб) у забезпеченні населення 

робочими місцями становить, за офіційними даними, до 10%. Насправді цифра 

буде дещо більшою через високий рівень тіньової економіки. Проте до 

європейських показників Україна "не дотягує". І це при тому, що в Україні 

налічується понад півтора мільйона фізичних осіб-підприємців, з яких 

справжню операційну діяльність веде лише третина. 

Одним із головних напрямів сприяння розвитку малого бізнесу є створення 

системи фінансової підтримки. Як відомо, діючі важелі державної підтримки ма-

лого підприємництва в Україні поділяються на дві групи методів: прямі і непрямі. 

http://www.transportal.by/services/logistika/types_of_logistics.php
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На тенденції розвитку малого бізнесу в Україні безпосередньо впливає 

негативна динаміка основних макроекономічних показників, насамперед: обме-

женість попиту та криза збуту на внутрішньому ринку; надання субсидій та 

позик; формування державних фондів; створення спеціальних державних 

установ. 

До основних форм непрямої підтримки, які поступово повинні витісняти 

важелі прямого адміністративного впливу, слід віднести: податкові пільги (або 

повне звільнення від податків); прискорену амортизацію; знижки, пов'язані з 

науково-дослідницькими роботами та підготовкою кадрів для підприємницької 

діяльності, тощо. 

Вищезазначені форми державної підтримки тією чи тією мірою 

використовуються в Україні, і їх варто вважати ефективними, гнучкими 

важелями допомоги малим підприємствам. 

Аби зробити фінансування для малих підприємств доступнішим, доцільно 

задіяти систему залучення позик, подібну тій, що існує в інших країнах. Замість 

того щоб витрачати гроші на субсидії та дотації, уряд може сприяти наданню 

малим підприємствам, які мають у цьому потребу, позик та гарантувати їх повер-

нення в разі неплатоспроможності реципієнта. Таким чином держава зменшує 

ризик для позичальника й усуває головну перешкоду на шляху надання позик. 

Поки що в Україні дуже гостро стоїть проблема кредитування малих під-

приємств, їх доступу до фінансових ресурсів. Далеко не кожне МП спроможне 

сплачувати досить високі процентні ставки. Комерційні ж банки, своєю чергою, 

не поспішають розвивати відносини з малими підприємствами через підвищений 

ризик щодо повернення кредитів. Комерційні банки видають МП лише коротко-

строкові кредити і їх не можна вважати джерелом кредитування малого бізнесу. 

На даний час приватний бізнес в Україні може стати двигуном розвитку 

економіки, особливо зараз, в період ринкової трансформації, пов‘язаної з 

запланованим реформуванням ринкової сфери. Протягом останнього 

десятиліття було прийнято ряд законодавчих актів, які відкрили нові 

можливості для розвитку приватного бізнесу. Зокрема, з  6 листопада 2014 року 
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вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу», який спрощує процедуру 

реєстрації бізнесу. 

Ще одним з важливих законодавчих актів є Стратегія розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схвалена 

Кабміном ( розпорядження від 24.05.2017 р. № 504-р  ) 

Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні, 

створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і 

середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих 

сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток країни та підвищить 

рівень життя населення. 

Якісною характеристикою підприємств малого бізнесу є структура 

зайнятості підприємців по галузям. В Україні малий бізнес переважно 

асоціюється з роздрібною торгівлею або зі сферою обслуговування. 

За видами економічної діяльності обсяги реалізованої продукції (товарів, 

послуг) малих і середніх підприємств розділились наступним чином: 

  

45% торгівля, ремонт автотранспортних засобів 

26% промисловість 

10% сільське, лісове та рибне господарство 

4,5% транспорт, складське господарство, пошта 

4% будівництво 

2% інформація, телекомунікації 

2% науково-технічна діяльність 

0,3% охорона здоров‘я, соціальна допомога 

0,2% освіта, мистецтво і спорт 

Ще одне цікаве дослідження зробив український офіс міжнародної 

антикорупційної організації Transparency International. Він склав рейтинг міст 

України, найбільш сприятливих для бізнесу. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1095.16317.0
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Усього до списку увійшло 100 найбільших міст країни. Для кожного з них 

визначили індекс прозорості інвестицій, враховуючи, як місто комунікує з 

потенційними інвесторами та наскільки комфортним воно є для бізнесу. 

Складаючи рейтинг, експерти звертали увагу на наявність 

антикорупційних програм, проведення перевірок діяльності підприємств міста, 

наявність інструментів і можливостей в інвестиційному секторі та інше. 

Виходячи з отриманих результатів, найсприятливішим для бізнесу вия-

вився Івано-Франківськ. У нього найвищий індекс прозорості інвестицій – 15 з 

20 можливих. 

 

Після нього йдуть Київ (12,7) та Вінниця (12). Практично на одному рівні 

розташовані Львів (10,75), Біла Церква (10,7), Дружківка (10,5), Одеса (10,5) і 

Бердянськ (10,2). До десятки найкращих українських міст для бізнесу увійшли 

також Сєвєродонецьк (9,75) та Суми (9,75). 

У кінці списку опинилися Кривий Ріг, Черкаси, Умань, Прилуки та 

Шостка. Індекс прозорості в інвестиційній сфері цих міст рівний нулю. 

Стати успішним бізнесменом в Україні — справа нелегка, але цілком 

реальна. Не варто перекладати свої невдачі на законодавство, податки та 

відсутність базового капіталу. Успіх приходить разом з інноваціями, якісним 

сервісом та прагненням зробити щось ще краще. 
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В наш час є багато ідей для створення власного бізнесу. Не всі вони 

можуть бути втілені в життя буквально. Часто все починається з простої ідеї, 

яка в процесі реалізації змінюється до невпізнання. Проте ідеї потрібні для 

того, щоб продемонструвати можливий вектор розвитку, підштовхнути до 

пошуку рішень. На мою думку, є ідеї, які не вимагають величезних 

капіталовкладень або глибоких знань індустрії. При цьому, вони мають  попит 

на товар або послуги. Це може бути : створення інтернет-магазину; доставка їжі 

з кафе і ресторанів, а також доставка обідів в офіси; агентство нерухомості; 

служба таксі; рекрутингове агентство; продаж б/у електроніки; манікюр на дому; 

виготовлення тортів і десертів; ремонт взуття; репетиторство; відновлення 

подушок; аніматор; ремонт внутрішніх приміщень; відеозйомка заходів; 

копірайтинг; консультування з онлайн-продаж; створення сайтів; блогінг; 

тренінги  в Ютуб; секонд-хенд. 

Що потрібно, щоб відкрити бізнес в Україні? 

1. Перше – це необхідність наявності живих грошей. Потрібний не 

пов‘язаний ні з чим капітал.  

2. Друге – оптимальна та незайнята ніша Хоча, на наш погляд, одним 

з найбільш оптимальних варіантів малого і середнього бізнесу на сьогодні 

виступає невелике харчове виробництво, аграрний або тваринницький 

бізнес з коротким циклом відтворення 

 3. Наявність ділових зв‘язків Третьою складовою треба назвати 

наявність зв‘язків в ділових колах, силових або відомчих. Тут навіть не йдеться 

про корупцію, яку, впевнені, необхідно випалювати розжареним залізом. Усі ж 

не раз стикалися з бюрократією і розуміють, наскільки величезна різниця в 

строках підготовки одного навіть найбільш елементарного папірця, якщо цим 

займається знайома людина і коли все йде своєю чергою. 

 4.  Четверте – бажання працювати. Не варто думати, що досить прийти в 

рибне місце і риба сама запливе у вашу сітку. Народна мудрість не бреше, 

нічого не можна добитися без зусиль і особливо зараз. Бізнес це завжди 
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титанічна праця його власника. Навіть хороший бізнес вимагає титанічних 

зусиль його власника.  

5. Відсутність сумнівів і п‘яте – наші страхи і побоювання. Це може 

здатися досить абстрактним і ефемерним, але насправді грає вирішальну роль. 

Простий приклад, як правило, всі пов‘язують 90-і з депресивними і навіть з 

дуже негативними спогадами. Тільки ось практично всі мільйонери, мільяр-

дери, найбільші компанії і холдинги чомусь родом саме з дев‘яностих. Так що 

думайте самі, чи настав час саме зараз відкрити бізнес в Україні, чи може ще 

почекати.  

Висновки.  

Загалом, якщо підсумувати ситуацію в загальному, перспективи для 

розвитку малого бізнесу  в Україні дуже великі, і як свідчить іноземний досвід, 

правильна державна політика та бажання самих підприємців-початківців вже за 

короткий час можуть перетворити країну в потужний бізнес-центр. Власна 

справа – це завжди правильний розрахунок ризиків. Починати бізнес в Україні 

можна, але перш за все варто розраховувати свої сили, можливості, ресурси та 

інтерес. 
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Ресурси підприємства виконують одну з провідних ролей в забезпеченні 

його ефективного функціонування, їхня якість та обсяг впливають на 

конкурентоспроможність товарів та послуг, задоволення потреб споживачів і 

реалізацію стратегії на конкурентному ринку.  

Фактично, ресурси мають першочергове значення для діяльності 

підприємства, оскільки є тією основою, на якій будуються здатності та 

можливості його розвитку й отримання, як кінцевого результату, збільшення 

ринкової вартості та соціальної цінності. А від складових ресурсів та їх 

властивостей залежить результативність та ефективність всієї діяльності [3, 

c.322]. 

У сучасній економічній літературі зустрічаються різні підходи до 

трактування сутності поняття «ресурси» [1, c.27-29]: виробничий, структурний, 

майновий та комплексний. Розглянемо їх детальніше. 

Виробничий підхід враховує не лише наявні ресурси, але й ті, які можуть 

бути залучені в майбутньому, тобто згідно цього підходу термін «ресурси» 

набуває актуально-потенційного відтінку. 

Структурний підхід розглядає ресурси як сукупність матеріальних, 

фінансових, енергетичних, технічних засобів та робочої сили. 

Згідно майнового підходу ресурси – це сукупність активів, тобто майна в 

його матеріальній і нематеріальній формах.  
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Прихильники комплексного підходу стверджують, що ресурси – це 

запаси, цінності, можливості та джерела їх формування. На нашу думку, саме 

цей підхід найбільше розриває сутність досліджуваного поняття, оскільки 

включає всі ресурси підприємства. 

Водночас вважаємо, що ресурси підприємства – це всі ті кількісні та 

неявні засоби, які забезпечують ефективну діяльність підприємства та 

забезпечують умови виробництва чи надання послуг. 

Результати діяльності та рівень використання потенціалу підприємств 

багато в чому залежать від раціонального та обґрунтованого використання всіх 

видів його ресурсів. При цьому, під ефективністю використання ресурсів, 

традиційно розуміється оптимальне співвідношення між результатами й 

витратами на їх досягнення, коли при мінімальних витратах ресурсів 

забезпечується найкращий ефект.  

Висока ефективність використання ресурсів підприємства забезпечується 

ресурсоефективною стратегією управління ними. 

Модель ресурсоорієнтованого підходу до стратегічного управління 

ресурсами включає у себе такі етапи: класифікацію ресурсів, оцінку 

ефективності використання ресурсного портфеля підприємства, визначення 

вагомості кожного ресурсу (за ланцюжком створення вартості), визначення 

стратегічних ресурсів. Загалом умовою ефективного використання стратегічних 

ресурсів підприємства, що становлять основу конкурентної переваги, є 

безперервний пошук можливостей отримати ресурсні ефекти [2, c.627].  

Менеджмент підприємства повинен розуміти необхідність забезпечення 

єдності всіх бізнес-процесів планування, управління, розподілу і використання 

ресурсів, їх максимально повного охоплення в рамках єдиної системи 

підприємства. 

Оцінка ефективності використання ресурсів має складатись з таких 

етапів: по-перше, слід відібрати найбільш пріоритетні (важливі) види ресурсів 

для підприємства, діяльність якого аналізується; по-друге, оцінити ефектив-

ність використання кожної складової ресурсного потенціалу (групи ресурсів); 
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по-третє, на основі отриманих розрахунків, дати оцінку ефективності викорис-

тання ресурсного потенціалу в цілому. 

На нашу думку, сьогодні основними напрямками підвищення 

ефективності використання ресурсів підприємства є: 

- впровадження дієвих систем управління ресурсним потенціалом 

підприємства;  

- створення механізмів стимулювання ресурсо- та енергозбереження на 

підприємствах;  

- вдосконалення механізмів фінансування та реалізації програм і проектів 

з ефективного використання всіх видів ресурсів;  

- створення і використання прогресивних техніко-технологічних рішень і 

матеріалів, що забезпечують якісне підвищення ефективності використання 

природних ресурсів;  

- впровадження на підприємствах системи контролю реалізації 

ресурсозберігаючих програм і заходів відповідальності за їх виконання. 

Отже, в умовах динамічних процесів розвитку як підприємства, так і 

зовнішнього середовища необхідно приймати оптимальні рішення. Оскільки 

основою економічного потенціалу будь-якого суб‘єкта господарювання є 

ресурси, то оптимальне управління ними дозволить забезпечити його 

економічне зростання і підвищення рівня конкурентоспроможності. 
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The relevance of the chosen topic is that the creation of a balanced state budget 

is the most important task of the government of the country in achieving economic 

growth, which, in turn, will increase the welfare of society. 

Economic growth is an increase in the volume indicators of economic activity, 

as a result of an increase in the number of factors of production used or the 

improvement of equipment and technology. 

 Economic growth is the state of the economy to which each state aspires, as 

this increases the national income of the state and additional funds appear at the 

disposal of the state budget. 

In order to achieve economic growth, the state makes changes to the adopted 

state budget, redistributes money to those budget items whose goals are to satisfy the 

economic, political, social interests of society. 

The balance of the state budget is the most important issue on which the well-

being of citizens depends. The state budget is a financial document, according to 

which the level of welfare of a state is determined. And this has a tremendous impact 

on the situation in society, provides the state with a certain place and reputation on 

the world stage. 

Budgeting involves solving the three-fold problem: 

- determination of real incomes; 

- optimization of the structure of expenditures on the basis of the criterion of ensuring 
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the maximum level of GDP growth in meeting the minimum social needs; 

- balancing the budget - this problem is that the needs of society and state exceed its 

capabilities. [https://cyberleninka.ru/article/v/problema-sbalansirovannosti-gosudarst-

vennogo-byudzheta-i-puti-ee-resheniya] 

Depending on the ratio of incomes and expenditures, the budget as a financial 

plan is characterized by three states: 

- balance - expenditures are equal to incomes; 

- the state of the surplus - the amount of income prevails over expenditures, reflects a 

stable financial situation, although it is not the purpose of the state. 

Budget surplus can occur in three forms: 

- budget surplus in the form of budgetary reserves: the planned surplus is used 

to finance unforeseen expenditures in the current year, and in fact the received excess 

on the results of the budget year goes into the revenues of the next year, due to which 

may be either increased expenditures or reduced revenues; 

- excess of income over expenditures, which arises due to excessive income 

base of separate budgets compared to standardized authorities and management of 

higher level of expenditures.  

In Ukraine, such an excess is in the form of a budget surplus and is subject to 

extraction to a higher level budget. 

Budgetary surplus as a result of state anti-cyclical policy as a result of 

balancing the budget within a few years. 

The main reason for the budget deficit is the lag behind the growth rate of 

budget revenues compared to the increase in budget expenditures. 

The specific causes of such a lag may be different: 

 - crisis phenomena in the economy, accompanied by a decline in production, reduced 

efficiency of management, inflationary processes; 

- uncontrollability of the financial situation; 

- significant increase of social expenditures as compared to GDP growth; 

- inefficient structure of the national economy; 

- inconsistent financial policy; 
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- militarization of the economy in peacetime; 

- emergencies (wars, natural disasters, etc.). 

The following budget balancing concepts can be distinguished: 

- on an annual basis - provides for operational state regulation of incomes and 

expenditures on the basis of measures: increasing tax revenues by introducing a new 

tax policy or reducing public expenditures, as well as the application of these 

measures simultaneously, leads to instability in the economy and business; 

- on a cyclical basis - the government develops and implements anti-cyclical 

policies: the budget surplus, obtained at the elevated stage, is used to cover the deficit 

accumulated during the recession. The key problem of this concept is that the periods 

of rise and fall may be varied in depth and duration; 

- the concept of functional finance - the state should worry not about the 

balance of the budget, but about macroeconomic stability. 

It is believed that at the expense of loans, the state can cover any deficits, and 

also that, with a significant amount of national wealth, the problem of deficit and 

public debt is not acute. 

The main methods of financing the budget deficit include: 

- on an inflation basis: monetization of the deficit; 

- on a non-inflationary basis: issue of government securities, borrowing on 

external and internal markets. 

The main methods of financing the budget deficit include: 

- on an inflation basis: monetization of the deficit, which occurs as a result of loans 

from the central bank of the government and the purchase of government securities, 

as well as an additional issue of money. [https://studopedia.su/9_100762_problema-

zbalansovanosti-byudzhetu-prichini-viniknennya-byudzhetnogo-defitsitu-ta-metodi-

yogo-finansuvannya.html ] 

When deficits are monetized, the state receives a seigniorage - revenue from 

the printing and quarrying of money. Senior production arises in the conditions of 

exceeding the growth of money supply over the growth of real GDP, as a result of 

which there is an increase in the price level. As a result, all economic agents are 
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forced to pay an inflation tax, which, because of higher prices, redistributes part of 

their income to the state. 

- On a non-inflationary basis: borrowing on external and internal markets (debt 

financing) - issuing government loans under certain conditions leads to the fact that 

part of the investment is pushed out of which, in turn, leads to a drop in net exports, 

an increase in the market interest rate and a decline in consumer spending. 

The prominent feature of debt financing of the budget deficit is the issue of 

government securities, which connects part of the financial resources of the 

population, enterprises and commercial banks, which leads to the curtailment of 

credit and investment operations. This growth reduces private investment, due to the 

emergence of the so-called crowding out effect, which significantly weakens the 

stimulating effect of fiscal policy.  

The effect of displacement is determined by the fact that the larger the deficit, the 

higher the amount of savings used to finance public expenditures, and the smaller the 

amount of funds available for financing investments. 

Due to debt financing, the problem of the state budget deficit can not be solved, 

since the categories of "budget deficit" and "public debt" are closely interconnected. 

State debt consists of the sum of issued but outstanding government loans with 

accrued interest for the entire period of existence of the state.  

At the expense of debt financing, it is possible to reduce the size of the budget 

deficit, but at once the government debt grows automatically. [http://dspace. 

tneu.edu.ua/bitstream]  

So, it is important to increase the efficiency of budget expenditures, to make the most 

effective spending of budget funds. Implementation of programmatic methods of 

budgeting will make them a real instrument of public policy, concentration of 

budgetary resources on priority directions for achievement of the set goals. 

An extremely important step is a balanced and reasonable tax policy, which should 

not only fulfill fiscal functions - maximizing state revenues, but also stimulate 

economic and investment activity, and increase the attractiveness of business in 

Ukraine. 
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To achieve sustainability of the budget system, work is required on the very precise 

budget spending priorities, namely, the structure of budget expenditures should be 

changed in favor of those aimed at development. Expenditures on education, science, 

infrastructure should be a priority, their share in total expenditures of the budget 

system of Ukraine should increase. 

Budget investments should be aimed at improving the quality of the business and 

investment climate, budget investment in the economy should stimulate the growth of 

private investment, promote the formation of modern transport and engineering 

infrastructure. 

The primary task of achieving a balanced budget is to streamline government 

spending, which involves: reducing their share in GDP and increasing spending on 

education, health care, infrastructure development. Only then will it become possible 

to determine the parameters of the tax reform, which under all conditions should not 

increase the budget deficit - otherwise its implementation is meaningless and could 

mean a collapse of a sound economic policy. 
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Проект по созданию программного обеспечения (ПО) включает в себя 

множество работ, одной из которых является разработка программных 

компонент. Интерес именно к стадии разработки программной компоненты 

обусловлен тем, что это наиболее длительная и трудоемкая стадия проекта, 

которая оказывает значительное влияние на другие стадии. Оценка трудозатрат 

по разработке программной компоненты может служить основой для 

предварительного планирования всего проекта. Создание программного 

обеспечения имеет свои особенности. Одной из таких особенностей является 

изменение требований в процессе работы. Эта особенность оказывает 

наибольшее влияние именно на стадии разработки. Изменение требований 

заставляет корректировать план работ, где основой изменений являются работы 

по разработке программной компоненты. 

В сложившейся ситуации является актуальным разработка механизмов 

оценки ресурсов для выполнения проектов по созданию ПО, которые бы 

работали в условиях неполноты и неточности исходных данных, а также 

совмещали бы преимущества алгоритмических и неалгоритмических методов. 

Существующие механизмы оценки стоимости ПО можно разделить на 

две группы: неалгоритмические методы, в которых при оценке стоимости ПО 

используются определенные схемы и принципы, а не математические формулы, 

и алгоритмические модели, представляют собой одну или несколько функций, 

описывающие зависимость между характеристиками проекта и затратами на 
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его реализацию. К неалгоритмическим методам относятся Price-to-win, оценка 

по Паркинсону, экспертная оценка, оценка по аналогии. К алгоритмическим 

моделям относятся модель ПутнэмаSLIM (степенная, аналитическая) и модель 

COCOMO (степенная, эмпирическая). Такие методы оценки применимы, если 

требования будущей системы документированы и существует возможность 

определить функциональные характеристики разрабатываемого ПО. Однако во 

многих случаях оценка затрат проводится только на основе предварительных 

требований к ПО при наличии минимума информации. Как правило, 

независимые оценки стоимости ПО обычно неточны, но при совместной работе 

менеджера проекта и ведущих специалистов по созданию архитектуры, 

разработке и тестированию, достоверность оценок трудоемкости и стоимости 

ПО повышается. Большое значение имеют критерии и метрики, позволяющее 

оценивать затраты на создаваемый продукт, в том числе и трудовые затраты. 

Увязывая стоимость ПО с этапами жизненного цикла создания ПО, можно 

разработать свои подходы к оценке трудоемкости на каждом этапе, с 

последующим суммирование всех полученных оценок. 

 Предлагается выделить для оценки стоимости разработки и внедрения 

ПО такие последовательные этапы:  

1) анализ функциональных и нефункциональных требований, требований к 

внешним интерфейсам ПО, к аппаратному обеспечению, по обеспечению 

информационной безопасности, определение архитектуры аппаратного 

обеспечения, проектирование ПО, идентификация объектов и их 

иерархия;  

2) определение структурных единиц и стоимости поставок (аренды) 

программного и аппаратного обеспечения;  

3) определение размера программной части ПО и составление 

документации по оценке размера программной части;  

4) оценка объема работ – идентификация рисков, разбиения работ, расчет и 

корректировка объема работ и трудозатрат по разработке ПО;  

5) расчет объема работ и трудозатрат на кодирование и тестирование, расчет 
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длительности кодирования и тестирования, составление плана работ по 

разработке ПО и сценариев тестирования;  

6) определение количественных, качественных, внутренних и внешних 

характеристик качества и оценка качества ПО;  

7) оценка общей стоимости проекта;  

8) оценка влияния рисков, ее регулирование, а также регулирование затрат, 

основанных на оценке рисков;  

9) подтверждение и корректировка оценки стоимости рисков;  

Анализ существующих методов оценки ресурсов показывает: 

алгоритмические методы в целом справляются с задачей оценки, но отражают 

специфику той предметной области, в которой поводилась разработка и апроба-

ция данных методов, то есть они работают на «своем поле». Высокая сложность 

ПО обусловлена огромными размерами и огромным количеством состояний, в 

которых это ПО может находиться. Некоторые программы содержат миллионы 

строк кода и должны выполняться так, как задумано разработчиками.  Поэтому 

задача корректного оценивания ресурсов не только остается актуальной, но и 

становится все более важной в процессе разработки проекта ПО.    

Учитывая эти факты, является целесообразным разработка подхода, 

который бы объединял преимущества алгоритмических и неалгоритмических 

методов оценки ресурсов, то есть использовал некоторый формальный аппарат 

для подсчета ресурсов и привлекал слабо формализуемые знания эксперта, а 

также отражал бы специфику той организации, в которой применяется. 
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Ішемічна хвороба серця (ІХС) є однією з основних причин смертності в 

усьому світі. Одним з поширених захворювань серцево-судинної системи є 

помірний стеноз аортального клапана, який спостерігається у пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця. Розв'язання цієї проблеми багато в чому залежить 

від ефективної та своєчасної діагностики патологічних змін в серцевому м'язі 

[1, с.34-36]. 

Ішемічна хвороба серця є наслідком звуження і затискання основних 

артерій серця атеросклеротичними бляшками. Симптоми посилюються з 

ростом атеросклеротичної бляшки, поступово звужує просвіт артерії. 

Зменшення площі просвіту артерії більш ніж на 90-95% може виявитися 

критичним, викликає зниження коронарного кровотоку і погіршення 

самопочуття навіть у спокої. 

Стеноз аортального клапана є патологію з неухильно прогресуючим 

перебігом, що характеризується несприятливим прогнозом. Особливістю 

клінічної картини цієї вади є тривалий безсимптомний період, тривалість якого 

https://docplayer.ru/35673059-Primenenie-algoritmicheskih-setey-dlya-ocenki-resursov-v-programmnyh-proektah.html
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дуже різна у кожного з пацієнтів. Проте, за даними різних досліджень, у 

більшості безсимптомних пацієнтів з вираженим аортальним стенозом 

протягом 4 років спостерігається розвиток клінічних проявів [2, с.51]. 

Протезування аортального клапана можна розглядати як основний метод 

лікування при помірному стенозі. Досвід в протезуванні за останні роки 

дозволив істотно знизити ризики операційних і післяопераційних ускладнень. 

У країнах з високим розвитком кардіохірургії проблема факторів, що 

впливають на прогноз операції протезування аортального клапана, є джерелом 

регулярного аналізу. 

Так, внаслідок аналізу прогнозу появи ускладнень у хворих протягом 

першого року після операції трансплантації аортального клапана серця було 

виявлено, що шанс смертності не залежав від встановлюваного клапана або 

доступу при установці. При цьому було показано, що безпосередньо пов'язані з 

хірургічним втручанням показники значимо вплинули на смертність як після, 

так і під час операції. Так, найбільш значущими для прогнозу виявилися 

атріовентрикулярна блокада, імплантація електрокардіостимулятора та 

наявність хронічної обструктивної хвороби легень в анамнезі. Необхідно 

відзначити важливу роль малого інсульту та ниркової недостатності [3, с.4]. 

Попри те, що летальність після операцій протезування аортального клапана 

серця все ще досить висока, ця методика є операцією вибору, обґрунтованим 

альтернативним підходом хірургічної заміни клапана у хворих високого 

хірургічного ризику, що дозволяє подовжити та покращити якість життя, і що при 

світовій тенденції постаріння населення має найважливіше суспільне значення. 

Проте, наразі постає питання ранньої діагностики захворювання для 

уникнення радикальних хірургічних втручань.  Для підвищення ефективності 

раннього прогнозування цієї хвороби було проведено безліч досліджень в 

області клінічних систем підтримки прийняття рішень з використанням таких 

технологій, як Data Mining і машинне навчання. 

Раннє виявлення ІХС, а також виявлення її у хворих з безсимптомним 

перебігом має величезне клінічне значення, а розробка простих і доступних 
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методів діагностики ішемічної хвороби серця на ранніх етапах є актуальним 

завданням. 

Об'єктивні складності, які виникають при виявленні ІХС, пов'язані з тим, 

що доводиться працювати з великою кількістю чинників ризику ІХС. Деякі з 

них дуже близькі і можуть давати дуже схожу інформацію, корелювати між 

собою. З цією метою в даний час застосовують машинні методи 

інтелектуальної обробки даних (Data Mining), на основі яких формують 

експертні медичні системи, а також широко використовуються класичні методи 

обробки медичних даних. Математична статистика розробляє методи 

статистичної обробки та аналізу даних, займається обґрунтуванням 

достовірності та ефективності отриманих результатів [4]. 

На даний час для прогнозування розвитку хвороби застосовується велика 

кількість ознак (від лабораторних, біохімічних досліджень та вимірювань 

біомедичних сигналів до параметрів якості життя окремого пацієнта). 

В роботі [5, с.60-62] на основі методу дискримінантного аналізу створено 

математичну модель діагностики ішемічної хвороби серця по 59 ознаками 

(біохімічні лабораторні показники і параметри здоров'я людини) за рахунок 

встановлення кількісних і логічних залежностей між різними елементами, що 

входять в досліджуваний процес розвитку хвороби. В результаті з точністю 91- 

100% реєструються пацієнти з діагнозом ІХС, високим ризиком ІХС та 

гіпертонічною хворобою. 

До найбільш перспективних методів відносять штучні нейронні мережі 

(Artificial Neural Networks) і методи кластеризації, в першу чергу це метод 

опорних векторів (Support Vector Machine, SVM). 

Штучні нейронні мережі - це статистичні моделі, що імітують принцип 

роботи біологічних нейронних мереж, здатні отримувати необхідні значення зі 

складних або неточних вихідних даних. 

Вони являють собою програмну структуру для обробки інформації, яка 

імітує функції мозку, що дозволяє запам'ятовувати, класифікувати, ідентифіку-

вати, та прогнозувати сигнали та ознаки. Машинна інтелектуальна система на 
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першому етапі обробки бази даних навчається розпізнавати задану ціль 

(наприклад, діагноз), а потім використовує «навички» для прийняття рішень 

про приналежність ознак в тестовій вибірці до того чи іншого класу, тим самим, 

вирішуючи завдання діагностики. В результаті можлива побудова моделі, що 

включає найбільш суттєві діагностичні ознаки, що володіють високою 

чутливістю, специфічністю та точністю [4, с.77]. 

В роботі [6] систему прогнозування ризику розвитку ІХС було вирішено 

побудувати на основі багатошарової нейронної мережі прямого поширення з 

використанням спеціальних відображаючих шарів, які працюють за принципом 

таблиць пошуку та використанням кореляційного аналізу ознак. Модель 

показала високу точність (92,22%) в прогнозуванні ризику розвитку ішемічної 

хвороби серця. 

Останнім часом, також розповсюдженні методи діагностики захворювань 

серця по ЕКГ сигналу. ЕКГ-сигнал несе інформацію про функціонування всіх 

систем організму. Кожне захворювання по-своєму «модулює» ЕКГ-сигнал. При 

ішемії первинні зміни зображуються на ЕКГ у вигляді модифікованого ST-

сегмента, який або піднятий, або опущений, в залежності від використовувано-

го відведення і розташування пошкодженої частини серця, T-хвиля може також 

бути інвертована. 

Для діагностики ІХС по ЕКГ сигналу також лідирують штучні нейронні 

мережі. Переваги ШНМ, пов'язані з їх можливістю обробляти великі обсяги 

нечіткої інформації та забезпечувати високий відсоток виявлення патологій. 

Метою роботи [7, с.12] є підвищення достовірності діагностики ішемічної 

хвороби серця шляхом розробки автоматизованої системи аналізу електро-

кардіосигналу, що функціонує в реальному часі. 

Таким чином, сучасні комп'ютерні інтелектуальні системи припускають 

можливість розробки моделі діагностики захворювань, в тому числі ІХС. 

Системи медичного прогнозування для діагностики ІХС мають велику 

практичну значущість, оскільки її впровадження може підвищити 

оперативність і точність попередньої діагностики пацієнтів. 
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Для досліджень цереброваскулярних і онкологічних захворювань на 

сьогодні широко використовується метод динамічно-сприйнятливої 

контрастної магнітно-резонансної томографії (МРТ) [1, c.83]. В результаті 

такого дослідження отримують дані, за якими проводять перфузійний аналіз 

досліджуваних тканин. Визначення перфузійних характеристик потребує 

проведення попередньої обробки зображень, важливим кроком якої є 

проведення сегментації тканин мозку і створення бінарної маски для так званої 

перфузійної зони уваги [2, c.93]. 

Під час автоматизації зазначеної задачі доцільно використовувати 

сегментацію тканин мозку, що має добре працювати на Т2- та Т2*-зважених 

МРТ зображеннях голови. Основною проблемою сегментації таких зображень є 

візуалізації жирових тканин між мозком і черепом та наявність патологічних 

уражень мозку [3, c.59].  

Для вирішення зазначених проблем під час створення програмного 

застосунку було реалізовано алгоритм сегментації із використанням CUSUM-

фільтра граничних пікселів [4, с.2] та розроблено алгоритм локального пошуку 

[5, с.186] границь головного мозку. 

На етапі локального пошуку здійснюється визначення самої границі B , 

що розділяє зображення на два регіони: «зовнішній» та «внутрішній». 
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«Внутрішній» регіон відповідає зоні візуалізації мозку на зображенні; 

«зовнішній» – зоні візуалізації черепа, екстрацеребральних м‘яких тканин та 

фоновим пікселам зображення. Назвемо їх 1  («внутрішній» регіон) та 2  

(«зовнішній» регіон). Із використанням CUSUM-фільтра граничних пікселів [6, 

с.526] знаходження точок границі B  можна отримати ітеративно під час руху 

траєкторією вздовж шуканої границі між двома регіонами. Під час руху 

траєкторія повинна постійно змінювати середовище знаходження, по черзі 

змінюючи регіон свого знаходження із «зовнішнього» на «внутрішній», та 

навпаки [4, с.3]. 

Базовий алгоритм для ітеративного створення траєкторії руху може бути 

визначений трьома параметрами: умова зміни напрямку руху, значення кута 

повороту і розмір кроку. Це можливо за умови, що початкова точка ),( 000 yxW , 

яка однозначно належить шуканій границі B , відома або може бути знайдена 

вирішенням задачі глобального пошуку [5, с.185]. В такий чин можна описати 

траєкторію в загальному випадку: 
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де 1kx  та 1ky  – координати попередньої точки траєкторії ),( 111  kkk yxW , V  – 
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– кут повороту 

траєкторії на кожному новому кроці, що визначається відповідно до формули: 
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залежить від того, в якому регіоні знаходиться поточна точка руху траєкторією, 
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Третій параметр, умова зміни напрямку руху траєкторії, визначається 

роботою CUSUM-фільтра граничних пікселів [4, с.3]. 

Під час розробки алгоритму локального пошуку було встановлено, що за 
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умови визначення кута повороту траєкторії на кожній ітерації як 4/ , розмір 

кроку повинен дорівнювати 0.39 від значення мінімальної із сторін піксела. Це 

зумовлено тим, що коли траєкторія робить оберт навколо початкової точки, 

вона повинна однозначно «вийти» за межі одного піксела. З метою зменшення 

радіусу повороту та кількості необхідних ітерацій для досягнення границі B , 

значення кута подвоюється під час переходу з одного регіону в інший. За 

рахунок такої зміни загальна кількість точок, що належать границі B , серед 

усіх точок траєкторії руху значно підвищується. 

Експериментальним шляхом було встановлено, що використання 

зазначених значень параметрів руху траєкторії, визначають досить малий 

радіус повороту. Це дозволяє на будь-якій ітерації алгоритму знаходитись 

безпосередньо поряд із шуканою границею B  (рис. 1). Отже, це зменшує час, 

необхідний на пошук границі. При цьому, мале значення самого кроку на 

кожній ітерації обумовлює необхідну щільність точок границі, щоб забезпечити 

їх розташування в межах сусідніх пікселів. 

 

Рисунок 1. Результат локального пошуку границі мозку (збільшення х32). 

 

Розроблений алгоритм локального пошуку добре працює на цільових 

зображеннях. Однак було встановлено, що у деяких випадках визначення 

границі стає неможливим через зациклювання траєкторії руху в межах одного 

й того ж самого регіону (рис. 2).  
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Рисунок 2. Зациклювання траєкторії руху (збільшення х32). 

 

З метою усунення проблеми за циклювання було введено додатковий 

параметр ітеративного визначення траєкторії руху – кут корекції. Цей параметр 

використовується в формулі розрахунку значення кута k  як ще один доданок. 

Значення кута корекції 
correction  визначається відповідно до формули: 

9  ,3/  kk
correction WWякщо . 

Використання параметра додаткової зміни кута 
correction  дозволило покращити 

алгоритм локального пошуку у 73% хибного спрацювання на тестових даних. 

Як висновок проведеного дослідження, можна визначити розробку 

алгоритму  локального пошуку (побудови траєкторії руху) в задачі сегментації 

мозку з використанням CUSUM–фільтра граничних пікселів. Під час розробки 

алгоритму  вирішена проблема збільшення знаходження кількості точок, які 

належать границі та розташовані в сусідніх пік селах. Також усунена проблема 

зациклювань траєкторії руху за типом обертань всередині одного й того самого 

регіону без просування в зону іншого регіону. 
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Вступ. Генетичний алгоритм (ГА) належить до класу популяційного 

стохастичного алгоритму пошуку, що натхненний принципами природної 

еволюції, відомих як Еволюційними алгоритмами (EA). 
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Подібно до інших алгоритмів EA, ГА базується на принципі «виживання» 

найбільш пристосованих ‖, як і в природних явищах генетичної спадковості і 

дарвінівської боротьби за виживання. Іншими словами, ГА діє на популяцію 

індивідів, які представляють потенційні рішення даної проблеми. 

Однією з основних якостей ГА є висока здатність пошуку глобального 

оптимуму. Це робить ГА дуже актуальним у використанні для навчання 

нейронних мереж, а саме для оптимізації їх вагових коефіцієнтів. 

У даній роботі було розглянуто варіацію ГА, спрямовану на оптимізацію 

ваг двошарового персептрону класифікації даних. Проведено тестування та 

аналіз результатів. 

Двошаровий персептрон – один із видів нейронних мереж. 

Основна частина. 

Поблематика класифікації. Маємо площину R2 з осями OX, OY. Для неї 

на інтервалах осей від 0 до 10 була задана функція, що розділяє цю площину на 

дві півплощини. Завданням нейронної мережі (НМ) є визначення по вхідних 

координатах точки до якої половині площині вона належить. 

Загальна схема генетичного алгоритму показана на Рисунку 1: 

 

Рисунок 1. Схема генетичного алгоритму 
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Дана схема нічим не відрізняється від класичного ГА, але оскільки від-

бувається оптимізація НМ, то кожен етап алгоритму треба перевизначити. [1] 

Створення публікації. Для кожного числа, з набору ваг, виділяється, 

вказана користувачем, кількість бітів двійкового коду. Значення кожного біта 

визначається випадковим чином на початку роботи програми (або «0», або «1»). 

Перший біт визначає знак числа, а інші переводяться у десяткову систему 

числення для отримання модулю числа. Отримані числа і будуть значеннями з 

хромосоми особини (Приклад цього кодування на рисунку 2). [2] 

Розрахунок пристосованості. На вхід функції підрахунку подається 

декодований набір вагових коефіцієнтів НМ однієї особини. Далі створюється 

вибірка у вигляді безлічі точок навчання, які будуть пропускатися через особу 

(НМ) (вибірка точок для пропуску створюється по всій площині рівномірно, з 

заданим кроком, який за замовчуванням дорівнює «1», на інтервалі від 0 до 10). 

 

Рисунок 2. Приклад кодування 

Для всієї вибірки точок підраховуються квадрат різниці між еталоном і 

виходом НМ. Таким чином отримується помилка. Помилки, сумуються і 

діляться на загальну кількість точок вибірки (береться середнє арифметичне). 

Отримане число і буде пристосованістю особини. 

Селекція. Для селекції осіб було обрано турнірний метод. Його суть 
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полягає у діленні осіб по парам випадковим чином, а потім з кожної пари, особа 

із меншою пристосованістю, видаляється назавжди. 

Репродукція. Використовується одноточкові кроссовер та мутація. У 

кроссовері на початку випадково обирається дві особи, а потім випадковим 

чином обирається точка поділу хромосом батька і матері. С першої половини 

хромосоми_1 і другої половини хромосоми_2 формується нащадок. 

Аналогічним чином, тільки навпаки, формується і другий нашадок, від батьків. 

Кроссовер повторюється багаторазово. 

При мутації випадково обрається одна хромосома і у ній випадковим 

чином змінюється 1 біт на протилежний (0  1 або 1  0). Мутація 

повторюється багаторазово. 

Результати кроссоверу і мутації потрапляють до нової популяції, а особи 

із попередньої – видаляються. 

Також використовується так звана елітарна система, завдяки якій декілька 

осіб із найвищою пристосованістю завжди потрапляють до нової популяції. 

Умови закінчення. Є дві умови закінчення: 

1. Знайдено підходяще рішення. 

2. Досягнута кількість дозволених популяцій. 

По даному алгоритму розроблено програмне забезпечення. 

Тестування. Функція розділення площини:   

              

На вхід розробленої програми у якості початкових параметрів подаються 

значення, які показані у таблиці 1. 

Таблиця 1. Початкові параметри тесту 

№ Назва Значення № Назва Значення 

1 Вхід 2 7 Шанс кроссоверу 100 

2 Вихід 1 8 Шанс мутації 10 

3 Прихованих шарів 2 9 Цільова помилка 0 

4 Нейронів/шар 10 10 Ліміт популяцій 2000 

5 Популяція 500 11 Розмірність 10 

6 Бітів/число 7 12 Крок 1 
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На рисунках 3-4 показано скріншоти програми, що у процесі пошуку 

оптимальних рішень та виведення результатів. 

  

Рисунок 3. Робота програми   Рисунок 4. Результати 

ROC-аналіз. Отримавши дані з програми можна побудувати ROC-криву. Це 

робиться для оцінки якості класифікації. Показником є площа під кривою 

(AUC). На рисунку 5 показана побудована ROC-крива. 

 

Рисунок 5. ROC-крива 

AUC = 0,812975708502024. 

Цей результат оцінюється як «дуже добрий» 
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Висновки. Проаналізувавши основні принципи генетичного алгоритму, 

на його основі було сформульовано алгоритм для оптимізації вагових 

коефіцієнтів двошарового персептрону. На базі було розроблено програмне 

забезпечення. Проведено тестування та аналіз результатів. 
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Сьогодні у роботі з інформацією часто використовуються команди 

пошуку, форматування та збереження інформації для її подальшої обробки. 

Накопичені людством знання, як взагалі, так і для конкретних галузей, 

складають основу для майбутніх досліджень. 

Сформовані у вигляді документів ці дані можуть слугувати нормативно-пра-

вовою базою для виконання деяких дій, бути звітами щодо результатів їх прове-

дення, взаємодіяти між собою, реалізовуючи механізм посилання та цитування. 

Отже, інформаційні ресурси використовуються для різних цілей. Спосіб 

їх розміщення у сховищах даних досить часто суттєво залежить від 

направленості та галузі їх подальшого очікуваного використання. 

Для невеликих проектів документна база може бути невпорядкованою 



79 
 

або мати слабкий рівень організації. Якщо значні втрати на час пошуку все ж є 

допустимими, такий підхід має право на існування. 

Серйозною проблемою доступ до таких ресурсів стає, коли їх кількість 

стрімко зростає або постає питання швидкого вибору тих з них, які потрібні для 

вирішення поточної задачі. 

Впорядкування інформаційних ресурсів дозволяє вирішувати дану 

проблему. Ступінь успіху вирішення напряму залежить від підходу, що 

використовується. 

Онтологічний підхід використовується досить давно для широкого 

спектру завдань, що потребують впорядкування за певним критерієм. 

Розуміння важливих особливостей даного підходу вкрай важливо для 

побудови програмної системи, яка його використовує. 

Проблема взаємодії редакторів онтологій та реляційних баз даних, а саме 

формату мови OWL та реляційної моделі все ще постає досить гостро, оскільки 

існує дуже мало рішень, які б могли задовольнити її вирішення для кожного 

випадку.  

Серед існуючих підходів конвертації між даними owl-формату та 

інформацією, збереженою у реляційних базах даних, визначимо такі: 

— до існуючої онтології заносяться дані з бази даних; 

— на базі структури бази даних будується структура онтології, вузли якої 

відповідають таблицям БД. 

Процес перетворення OWL-файлу до формату реляційної бази даних був 

формалізований групою дослідників Масачусетського університету США під 

керівництвом Анурадхи Галі [1]. 

Алгоритм було побудовано на основі широкого спектру методик 

перетворення OWL-файлів до чистого XML-формату. 

Було показано ефективність отриманих ними попередніх результатів, 

однак не було створено кінцевого продукту, який би реалізовував їх відкриття.  

Однією з причин цього можна назвати достатню складність 

запропонованого підходу для реалізації існуючими програмними засобами.  
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Оптимальна система пошуку і зберігання даних допомагає не тільки 

швидше знаходити об'єкти з потрібними  атрибутами, а й аналізувати дані. 

Реалізація такої системи неможлива без явно представлених описів 

властивостей даних — метаданих. 

Інформаційний ресурс – будь-який доступний спосіб відображення 

інформації (найчастіше файл); до інформаційних ресурсів відносять 

відповідним чином впорядковані і структуровані інформацію і знання.  

Реєстр інформаційних ресурсів – це метаопис інформаційних ресурсів. 

Метадані — дані про дані — дані, що описують сутності, представлені в 

інформаційних системах, є характеристиками описуваних сутностей для цілей 

їх ідентифікації, пошуку, оцінки і управління. Метаданими називається 

структурована інформація, яка описує, пояснює, вказує місце розташування 

інформаційного ресурсу [2, с.58]. 

Одним з ефективних способів управління такими даними є збереження 

реєстру інформаційних ресурсів у реляційній базі даних [3, с189]. 

Метадані зберігають основну інформацію про об'єкт, забезпечують 

збереження даних і захищають від несанкціонованого доступу [4, с.8]. Вони 

істотно підвищують цінність даних і забезпечують більш широкі можливості їх 

використання.  

Зміст метаданих, їх структура, функції і засоби їх уявлення залежать від 

описуваних ресурсів, предметної області застосованих систем, контексту і 

характеру їх використання, а також від багатьох інших факторів. Метадані 

можуть зберігатися разом з об'єктом, що гарантує, що вони не будуть втрачені і 

при зміні будуть оновлені разом. Однак не завжди можливо вбудувати метадані 

в деякі типи об'єктів, крім того зберігання метаданих окремо може поліпшити і 

спростити пошук цих об'єктів. Тому метадані часто зберігаються в базі даних і 

«пов'язують» з описаними об'єктами [5]. Використання різних СКБД може 

вимагати різного способу подання даних, а також впливати на легкість керуван-

ня даними. Тому вибір системи для зберігання метаданих є важливим рішенням 

Реляційна БД — це сукупність схем відносин пов'язаних один з одним. У 
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реляційних базах даних вся інформація знаходиться в таблицях, рядках і 

стовпцях, які називаються записами і полями відповідно. Записи в таблицях не 

повторюються. Їх унікальність забезпечується первинним ключем, що містить 

набір полів, які однозначно визначають запис. 

Однак, такий підхід має свій недолік — важко відслідкувати класифікацію 

та ієрархію ІР каталогів. Онтологічний підхід надасть можливість відображати 

дерева каталогів як структуру, з ієрархією, яка легко відстежується. 

Отже, онтологія — це концептуалізація предметної області; реєстр 

інформаційних ресурсів відрізняється для кожної предметної області. Тому 

реєстр інформаційних ресурсів (метадані, які краще зберігати в РБД) 

пропонується розгортати у онтологію рис.1. 

Рисунок 1. Схема онтологічного підходу побудови РІР 

Проаналізувавши існуючі методи представлення інформації, збереженої у 

реляційній базі даних у вигляді онтології, можна прийти до висновків: 

1. Серед існуючих підходів конвертації між даними owl-формату та 

інформацією, збереженою у реляційних базах даних, переважають 2 підходи: 

— до існуючої онтології заносяться дані з бази даних; 

— на базі структури бази даних будується структура онтології, вузли якої 

відповідають таблицям БД. 
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2. Пропонується зберігати метадані в реляційній структурі та розгортати 

онтологію по заданому метаопису. 
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Актуальність. В даний час відбувається активне впровадження 

електронних систем в українських медичних закладів, які дозволять 

накопичувати велику кількість медичних даних придатних для обробки. Аналіз 

медичних записів природною мовою має багато варіантів застосування в 

медицині: від систем підтримки прийняття рішень для лікарів до систем 

автоматичного діагностування захворювань на ранніх стадіях. 

Обробка природної мови та задача класифікації тексту. Обробка 

природної мови (Natural Language Processing, NLP) – це сфера інформатики та 

інженерії, що виникла внаслідок вивчення мови та комп‘ютерної лінгвістики з 

точки зору сфери штучного інтелекту. Метою NLP є розробка та створення 

додатків, які полегшують взаємодію людини і комп‘ютерних пристроїв за 

рахунок використання природної мови [1, c. 11-12]. Існує багато сфер вивчення 

і застосування алгоритмів NLP, основні з них:  

 Системи відповіді на запитання 

 Машинний переклад 



84 
 

 Розпізнавання голосу 

 Перетворення тексту в голос 

 Автоматичне узагальнення тексту 

 Оптичне розпізнавання символів 

 Класифікація текстів  

Задача класифікації тексту є однією з фундаментальних задач в NLP. 

Вона відноситься до задачі класифікації з вчителем. В даний час алгоритми для 

класифікації текстів активно використовують для фільтрації спаму, автоматич-

ного визначення категорій для новин, сентиментального аналізу для розпізна-

вання настрою коментарів а також для багато чого іншого [2, c. 221-222]. 

Попередня обробка даних. Для розв‘язання задачі класифікації текстів 

зазвичай проводять наступні етапи попередньої обробки даних: токенізація, 

нормалізація та створення словника унікальних слів. 

Токенізацією називається процес розбиття тексту на більш дрібні частини 

– слова або словосполучення. В простих випадках для розділення 

використовують пробіли та розділові знаки. Більш складною є процедура 

виділення в окремі слова словосполучень за певним змістом. Наприклад деякі 

власні назви можуть складатися з декількох слів, їх буде правильніше 

враховувати лише в цілісному вигляді. Також процес токенізації є важливим 

для мов, де слова не розділяють розділовими знаками [2, с.80-81]. 

Нормалізація слів – обробка слів до узагальненого вигляду [2, с. 67-73]. 

Така обробка може включати: 

 виділення кореня слова або видалення суфіксів,  

 приведення слів до нижнього регістру, окрім випадків коли вони 

зустрічаються всередині речення 

 приведення вигляду абревіатур та скорочень до загального вигляду 

Після виконання токенізації та нормалізації слів можна створити 

спеціальний словник слів – «bag-of-words» модель. В загальному випадку 

модель «bag-of-words» представляє собою набір слів без врахування граматики і 

їх порядку, але зберігається кількість їх появ в тексті. Також в модель можуть 
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включатись не лише окремі слова, але й словосполучення, які називають n-

грамами. За допомогою такої моделі можна перетворювати текст в вектор 

частот слів, які в ньому зустрічаються [3, с. 11-12]. 

Згорткові нейронні мережі для класифікації тексту. Останнім часом для 

вирішення задачі класифікації текстів набирають популярність використання 

згорткових та рекурентних нейронних мереж. У випадку згорткових мереж в 

результаті кожної згортки, при правильному налаштуванні параметрів, виходи 

концентруються так, що можуть дозволити ідентифікувати паттерни різних 

розмірів, тобто n-грами [4].  

Всі різновиди нейронних мереж показують приблизно однаковий резуль-

тат в задачі класифікації тексту, тому найважливішим моментом використання 

нейронних мереж є правильне налаштування шарів, їх кількості та параметрів. 

Вихідні дані для аналізу. На сьогоднішній день, у зв‘язку з введенням 

низки міжнародних законів щодо захисту персональних даних, досить складно 

отримати доступ до медичних даних пацієнтів. Внаслідок цього дослідження 

часто ведуться лише в лікарнях, які самостійно збирають інформацію. Таким 

чином досить складно отримати достатньо даних для аналізу природної мови в 

медичній сфері.  

Дані для дослідження було отримано від організації «i2b2 tranSMART 

Foundation». Ця організація проводить змагання, в яких збираються команди з 

усього світу для вирішення NLP задач. Дані що використовуються в даній 

роботі відносяться до змагання «Obesity Challenge» [5]. 

Отримані дані знаходяться в форматі xml, вони розділені на дві вибірки: 

тренувальні і тестувальні дані. В свою чергу кожна вибірка містить окремий 

файл з медичними записами та окремий файл, де знаходяться відповідні мітки 

класу для кожної з захворювання, всього представлено 16 захворювань. 

Кількість медичних записів для тренування і тестування становить близько 500 

об‘єктів для кожного захворювання.  

Використання TensorFlow та аналіз результатів. TensorFlow – популярна 

бібліотека для використання методів машинного навчання. Вона надає своє API 
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для багатьох мов програмування: Python, C, C++, Java, Go та JavaScript. Для 

розробки було обрано мову Python, оскільки стабільність роботи гарантується 

лише при використанні мов C та Python. 

TensorFlow включає в себе не лише інструменти для створення 

нейронних мереж але й необхідні інструменти для попередньої обробки та 

підготовки даних. Розглянемо основні компоненти, які надає TensorFlow, що 

можна використати для обробки природної мови.  

Для створення словника унікальних слів та перетворення тексту в 

числовий вектор можна скористатися спеціальним класом Tokenizer. Для 

створення моделі найчастіше використовується Sequential модель, що дає змогу 

записати послідовність шарів мережі. Для створення згорткової мережі 

використовуються наступні шари:  

 Embedded – перетворює вхідний вектор чисел в щільні вектори 

фіксованого розміру; 

 Conv1D – згортковий шар, можна налаштувати розмірність вікна згортки; 

 MaxPooling1D – шар для скорочення розмірності, для вибраного вікна 

згортки обирається максимальне значення; 

 Flatten – додатковий шар для зниження розмірності;  

 Dense – шар, що використовує функцію активації [6, c. 60-68]. 

Після налаштування шарів нейронної мережі потрібно налаштувати 

параметри тренування за допомогою функції compile. Функція compile приймає 

на вхід декілька аргументів, обов‘язковими з яких є оптимізатор – алгоритм за 

яким відбувається оптимізація ваги з‘єднань нейронів, та функцію втрат, яка 

характеризує відхилення змодельованих значень від дійсних. В випадку 

бінарної класифікації, де класи представляють наявність або відсутність 

захворювання, для функції втрат застосовувалась бінарна перехресна ентропія, 

а для оптимізатора – алгоритм Adam, який є покращеним алгоритмом 

градієнтного спуску. Фрагмент коду з застосованими параметрами нейронної 

мережі наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент коду з параметрами нейронної мережі 

 

Результат тестування створених моделей для різних наведено на рис. 2. 

Можна побачити що для різних захворювань результати можуть сильно 

відрізнятись.  

 

Рис. 2. Результати класифікації 

 

В загальному випадку спостерігається високе значення специфічності. 

Також можна стверджувати що значення точності та чутливості пов‘язане з пре-

валенсом, що показує кількість хворих у вибірці, це може вказувати на неодно-

рідність представлених класів у вибірці. Алгоритм роботи включає застосування 

ваги для об‘єктів різних класів, що має значення різниці одиниці та частоти появи 

класу в вибірці, але це не призвело до помітного впливу на результат. 
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При створенні моделей було використано найпростіший варіант токеніза-

ції – розділення слів за пробілами. Це рішення дозволяє працювати з різними 

мовами, де слова розділяються пробілами, але для підвищення точності слід 

додатково вирішити задачу нормалізації слів, рішення якої відрізняється для 

різних мов. Також для підвищення якості класифікації доцільно налаштувати 

параметри нейронної мережі окремо для кожного захворювання. Крім цього 

можна спробувати відфільтрувати слова, що не відносяться до медичної 

тематики, таким чином знизиться розмірність вхідних векторів, розмір яких при 

роботі додатку становив більше ніж 20 000, що дозволить зменшити кількість 

обчислень та проводити класифікацію лише за даними, що безпосередньо 

відносяться до медицини та захворювання. 

Висновки. За допомогою згорткових нейронних мереж можливо діагнос-

тувати захворювання за допомогою медичних записів, але з певною мірою 

точності. Для підвищення якості створених моделей варто зібрати більше даних 

для тренування,  застосувати додаткові засоби попередньої обробки, та 

підібрати ефективні налаштування параметрів шарів нейронної мережі. 
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