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1. Вступ. Поняття системи та системного підходу 
у моделюванні економічних об’єктів та явищ 

 
Вирішення задач різноманітного економічного походження, 

які виникають в умовах світової економічної глобалізації, немож-
ливе без використання системного підходу. Важливого значення 
набула методологія системного підходу й для формування і оціню-
вання ефективних альтернатив складних рішень та стратегій керу-
вання у соціально-економічній діяльності людини.  

Системний підхід, як методологія, допомагає вирішувати зада-
чі опрацювання концептуальних змістових і формалізованих засо-
бів представлення об’єктів, що досліджуються як системи, а також 
побудови різного рівня і класу моделей систем. Підхід допомагає 
формалізувати процеси, послідовно застосовувати аналітичні і 
модельні засоби при вивченні систем з великою кількістю змінних. 
Його методи пов’язані з опрацюванням великого обсягу інформа-
ції, аналізом численних варіантів значень, побудовою математич-
них моделей. Системний підхід дає основу для переходу від 
дослідження конкретних властивостей об’єктів визначеного типу 
до дослідження загальних властивостей, які характерні для об’єк-
тів різного походження; переходу від дослідження властивостей та 
особливостей процесів (об’єктів) визначеного виду до дослідження 
структури, властивостей і взаємозв’язків, взаємозалежності та 
взаємодії різнорідних процесів (різнотипових об’єктів). 

З моменту становлення системної методології, а саме загальної тео-
рії систем, єдиного поняття (визначення) системи, її місця, співвідношен-
ня з іншими підходами і методами, не існує. Спершу «систему» визнача-
ли як комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії (Л. Берталанфі), або 
як множину об’єктів разом із співвідношеннями між об’єктами та між 
їхніми атрибутами (А. Холл та Р.-Ф. Фейджин) та ін. Але у всіх визна-
ченнях завжди підкреслювалося, що система являє собою цільний комп-
лекс взаємопов’язаних елементів, має визначену структуру і взаємодіє з 
деяким середовищем. В.І. Богданович та А.І. Уємов намагалися узагаль-
нити різні визначення поняття «система» і надали наступне визначення. 
Нехай Р – деяка властивість, R – відношення, m – деяка множина пред-
метів. Предмети m утворюють деяку систему, якщо на предметах m буде 
виконуватися визначене обране відношення (відношення R повинно мати 
деяку наперед фіксовану властивість). Множина утворює систему у тому 
випадку, коли на ній відтворюється наперед задане відношення R з 
фіксованими властивостями Р. У 70-х роках ХХ ст. широко поширеним 
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було визначення системи як сукупності елементів, що знаходяться у взає-
модії (наприклад, на сторінках наукового щорічника «Системные иссле-
дования»). Проте це визначення не підходило для усіх систем (наприклад, 
для формально-логічних). Більш широким, навіть надто широким, було 
визначення С. Кліні, в якому система розумілася як множина, для елемен-
тів якої визначають деякі відношення. Розглядалося також розуміння сис-
теми У. Єшбі на основі аналізу її поведінки, в якому система уявлялася як 
можливість широкого конструювання вважаючи наявність здібності дава-
ти визначену оцінку результатам конструювання. Але вказувалося, що 
якістю великих систем є емерджентність, або наявність породжуваних 
властивостей, специфічних саме для системи, які не виводяться із спос-
тережуваних властивостей її елементів та способу їх поєднання. Емерд-
жентність великої системи не дає можливості обмежитися вивченням її 
елементів та зв’язків між ними, а має на увазі аналіз великої системи. 

Сучасне розуміння системи як і раніше не має єдиного визна-
чення. Проте в загальному, як і в 60-х роках минулого століття, 
система – це сукупність взаємодіючих елементів та відношень між 
ними, що включають структуру і функцію. Структура відноситься 
до організації елементів, що складається з підсистем, підпідсистем 
та надсистеми, а процес відноситься до змін у структурі за часом. 
Методологія системного підходу орієнтує на виявлення багатова-
ріантності зв’язків і взаємовідносин всередині досліджуваного 
об’єкту, а також взаємовідносин зовнішнього характеру. В задачі 
формування структури та виду об’єкту, а також задачі обґрунту-
вання цілей та функцій керування розглядають таку системну по-
становку, яка враховує взаємозв’язок, взаємозалежність та взаємо-
дію у замкнутій структурі цілісного об’єкта дослідження. Систем-
на узгодженість за цілями, ресурсами та термінами і очікуваними 
результатами повинна забезпечуватися на основі раціонального 
компромісу різних цілей.  

Досвід системно узгоджених рішень реальних економічних за-
дач як передумова системного моделювання історично почав нако-
пичуватися у ВПК (у 40-х рр. ХХ ст. розглядався економічний блок 
виробничих задач для режиму жорсткого ліміту часу). Отриманий 
досвід вітчизняних аналітиків, а також основні ідеї та принципи 
були узагальнені в «метод програмно-цільового планування», який 
використовували ще в роки війни при розробці цільових програм 
випуску військової техніки, а пізніше при розробці державних 
п’ятирічних планів та державних і відомчих цільових програм. По-
дібні підходи до вирішення практичних задач економічного спря-
мування використовувалися і в інших країнах (наприклад, для ВПС 
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США у 1948 р. було розроблено систему планування та фінансу-
вання озброєння).  

Застосування досвіду системно узгоджених рішень та систем-
ного підходу допомагає у пошуку відповіді на сучасні задачі пе-
редбачення якісних та кількісних змін у різних сферах практичної 
діяльності, керування ризиками та безпекою складних систем тех-
ногенно, економічно або екологічно небезпечних процесів, оціню-
вання та прогнозування тенденцій розвитку світової економічної 
системи і т.д. Важливість наведених задач значно підвищується 
тенденцією глобалізації досліджуваних проблем, зростанням взає-
мозв’язків і взаємозалежностей систем. Саме у зв’язку досліджен-
ням економічних процесів виникло поняття глобального моделю-
вання – напрямок системних досліджень, започаткований роботою 
Дж. Форрестера «Світова динаміка», та дослідження науково-тех-
нічних інновацій, а саме дослідження впливу інновацій на довго-
строкові тенденції економічного розвитку, їх роль у формуванні 
великих циклів.  

Розглянемо наступне поширене визначення системи. Як відо-
мо, будь-яку істотну властивість, яку можна використати на прак-
тиці для визначення відмінностей у спостереженнях деякого об’єк-
ту, називають базисом (час, просторові координати, різноманітні 
спостереження однієї й тієї ж властивості можуть відрізнятися 
одне від одного за індивідами деякої групи об’єкта, якою визна-
чена дана властивість: наприклад, набір вироблених товарів визна-
ченого типу, тобто група). Базиси трьох основних типів – час, 
простір, група – можна комбінувати (час-простір; час-група – 
часто використовують в економічних моделях). Крім особливого 
використання простору, часу та груп в якості базисів, їх вико-
ристовують і як властивості. 

Тому можна сказати, що система являє собою множину влас-
тивостей, з кожною з яких пов’язана множина її виявлень, а також 
множина базисів, з кожним з яких пов’язана множина його еле-
ментів. Формально система (досліджуваний об’єкт) може бути 
представлена у вигляді моделі (визначення за Дж. Кліром): 

,,1  ,,1  },/),(,/),{( mNnNNjBbNiAaО mnmjjnii   

аі – властивість системи, Аі – множина виявлень властивості, jb  – 

базис, Вj – множина його елементів.  
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Визначення системи у формі моделі реального об’єкта (що 
подане вище), описується на основі множини властивостей цього 
об’єкту. Але реальні проблеми керування складними організацій-
ними об’єктами не завжди вписуються у структуру представленої 
таким чином моделі. Так, багаторівнева ієрархічна система керу-
вання визначає необхідність раціонального розподілу функцій між 
рівнями ієрархії й на кожному рівні, а звідси з’являється ієрар-
хічна структура цілей. Тому необхідна побудова такої ієрархічної 
системи моделей, на основі якої можна створити раціональну 
структуру керування і забезпечити досягнення поставлених цілей. 
Для такого об’єкта модель повинна відображати не тільки його 
властивості, а й структуру. 

Надалі для побудови моделей економічних процесів викорис-
таємо наступні визначення. Узагальнені: 

Система – множина об’єктів разом із відношеннями (зв’язка-
ми) між цими об’єктами та їх атрибутами. Об’єкти – окремі час-
тини або компоненти системи (множина таких частин може бути 
необмеженою). Атрибути – властивості об’єктів. Відношення 
(зв’язки) – властивості системи, що об’єднують її в єдине ціле. 

Якщо елементи, що утворюють систему S  позначити 

nxxx ,...,, 21 , п – їх число, то вектор },...,,{ 21 nxxxX   – зміст 

системи S . Елементи nxxx ,...,, 21  поєднуються в ціле (систему) 

засобом конкретних відношень та зв’язків, які називають системо-
утворюючими. Усі елементи пов’язані між собою, вони зазнають 
впливу зовнішніх відносно системи S  об’єктів, тобто кожна сис-
тема зазнає впливу з боку нескінченної множини об’єктів 

1 2 1, , , , , .k kE E E E    Якщо обрати деяку міру інтенсивності, то 

встановлюється визначене число m зовнішніх систем mVVV ,...,, 21 ,  

що взаємодіють з даною системою S . Множину },...,,{ 21 mVVVV 
, що складається із зовнішніх систем, які знаходяться у суттєвих 
зв’язках із даною системою, називають навколишнім (зовнішнім) 
середовищем. Множину відношень між елементами системи, а 
також елементами системи і зовнішнім середовищем, називають 
структурою системи S  і позначають },...,,{ 21 l , де l  - чис-

ло усіх зв’язків, що утворюють структуру системи S . Структура 
системи може суттєво впливати на її функції і на обмеження 
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функцій окремих елементів. Склад X , зовнішнє середовище V, 
структура   можуть змінюватись із часом: )(tXX  , )(tVV  , 

)(t .  

Функцією системи S  називають закон або сукупність правил 
)(tF , за яким залежно від зовнішніх факторів )(tV  відбувається 

зміна у часі внутрішніх елементів )(tX  та структури )(t . 

Розглядаючи набір елементів із різними (притаманними їм) 
функціями, можна створювати різні системи i  (хоч система із 

її елементів має тільки їй притаманні особливості, що не випли-
вають із функцій та властивостей окремих елементів). 
Визначення. Системою )(tS , що функціонує у навколишньому 

середовищі )(tV , назовемо множину об’єктів )(tS ),,,,( FVXS   

утворену із сукупності елементів )(tX , зв’язаних між собою і 

навколишнім середовищем )(tV  сукупністю зв’язків )(t , що 

змінюються в часі залежно від множини функцій )(tF . 

Моделювання та дослідження систем передбачає: 
- визначення nxxx ,...,, 21  та mVVV ,...,, 21 ; 

- дослідження структури внутрішніх зв’язків, зв’язків між еле-
ментами системи та зовнішніми факторами; 

- находження законів функціонування системи, що визначають 
зміни основних компонент системи. 
Згідно уведеного визначення системи використаємо наступ-

не поняття математичної моделі. 
Математичною моделлю системи 0S  назвемо модель 

),,,,()( FVXStS   де елементами множин FVX ,,,   є матема-

тичні символи, змінні та сталі величини, функції від часу:  
},,...,,{ 21 nxxxX  },,...,,{ 21 mvvvV  },,...,,{ 21 l }.,...,,{ 21 pfffF  

Структура   являє собою множину математичних залежнос-
тей між компонентами множин Х і V, які можуть записуватися, 
наприклад, у вигляді рівностей або нерівностей: 
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Ці залежності пов’язують внутрішні та зовнішні змінні моделі, що 
описують характеристики (властивості) як компонент даної систе-
ми, так і факторів довкілля. 

Функція F є розв’язуючим оператором, який за допомогою 
різних математичних залежностей за заданими входами ),(1 tv  

)(),...,(2 tvtv m  з деякою точністю визначає функції )(),...,(),( 21 txtxtx n  

на інтервалі Nttt 0 : 

),,,...,,, , ,()(

................................................................

),,,...,,,, ,()(

),,,...,,, , ,()(

2121

212122

212111

txxxv...,vvftx

txxx..., vvvftx

txxxv...,vvftx

nmnn

nm

nm






 

що задовольняють рiвнянням i нерiвностям, заданим вище, та по-

чатковим умовам x1(t0) = ,0
1x  x2(t0) = ,0

2x …, xn(t0) = .0
nx  

Так як спосіб функціонування системи є однією із суттєвих її 
характеристик, тому отримали поширення структурні, функціо-
нальні та структурно-функціональні моделі, які є різновидом сис-
темних імітаційних моделей. Структурна – модель, яка імітує 
внутрішню організацію системи. Ступінь тотожності між оригіна-
лом і моделями цього типу встановлюють з урахуванням точності 
математичного опису структури системи, що моделюється. Функ-
ціональна математична модель – модель, що описує спосіб пове-
дінки оригіналу, його функцію. Ступінь тотожності моделі та ори-
гіналу залежить від точності математичного опису функціонуван-
ня оригіналу. На таких моделях можна прослідкувати вплив на 
систему різних зовнішніх факторів. 

Прикладом функціональної моделі може бути неперервна Пі-
модель (що відповідає уведеному вище визначенню) 



10 

),()()()()(

),()()()(

tcttvtBtY

tytxtAtХ





 

Х – вектор валових випусків у одиницю часу, А – технологічна 
матриця, Y – вектор попиту в одиницю часу, v  – вектор вироб-
ничих потужностей, В – матриця фондоємності,   – вектор запасу 

продуктів, с – споживання в одиницю часу t . Функції cv  , ,  

можна розглядати як керування. 

),()(

,10   ),()()()(

),()(0

,0)(

0

0

tctc

ttxtat

tvtx
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)(t  – кількість трудових ресурсів, )(0 ta  – прямі витрати праці, 

)(0 tc  – гарантований рівень споживання. У початковий момент 

часу, при 0t  структура виробничих потужностей 0)0( vv  .  

Для вказаної моделі розглядають різні оптимізаційні задачі. 
Наприклад, перебудови структури економіки на заданому відрізку 
часу ],0[ T  за умов одночасної максимізації рівня споживання: 

.max)(

,)(

0
 


T

T

dttc

vTv

 

Ієрархічна система має ряд принципових особливостей. Мож-
лива різна трактовка поняття ієрархії й тому можливі різні види 
ієрархій. Найбільш суттєва різниця ієрархій визначається різницею 
у понятті рівень в ієрархії. Уведення декількох понять «рівень» 
визначається складністю та різноманітністю властивостей, цілей, 
задач, функцій і т.д. реальних багаторівневих ієрархічних систем. 
Приходять до трьох понять рівня: ешелон, страта, шар. 

Поняття «ешелон» відповідає рівню організаційної ієрархії і 
приводить до поняття багаторівневих систем. Ієрархічна структура 
об’єкта, яка відповідає поняттю ешелон, вказує, що реальний 
об’єкт можна представити у вигляді багаторівневої організаційної 
ієрархічної системи, якій властиві: наявність родини чітко виділе-
них та розподілених за рівнями підсистем; чітко розподілені пов-
новаження між рівнями та підсистемами одного рівня виходячи з 
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формування рішень у визначеній сфері відповідальності; забез-
печення прямого та оберненого зв’язку по керуванню між підсис-
темами різних рівнів, а між підсистемами одного рівня – прямого й 
оберненого зв’язку за взаємодією. 

Поняття «страта» характеризує рівень опису або абстрагу-
вання, приводить до поняття стратифікованих систем. Ієрархічна 
структура об’єкта, яка відповідає поняттю страта, вказує, що влас-
тивості реального об’єкту описані у формі деякої сукупності, в 
якій окремі описи наведені з різних точок зору та упорядковані за 
рівнем їх значущості. 

Поняття «шар» визначає рівень складності прийняття рішен-
ня, приводить до розгляду багатошарових структурованих систем. 
Ієрархічна структура об’єкта вказує, що загальна процедура прий-
няття рішення реалізується у вигляді визначеної послідовності 
часткових процедур 

Отже, поняття ешелону уведено для взаємного зв’язку між 
утворюючими систему елементами прийняття рішення. Поняття 
страти уведено для цілей моделювання, а поняття шару – для 
вертикальної декомпозиції вирішуваної задачі на підзадачі. Тому 
кожне з понять має свою область застосування. Проте, завдання 
для деяких ешелонів можуть бути визначені з моделі одної страти, 
вирішувана задача на деякому шарі може бути розподілена між 
декількома ешелонами, а завдання для ешелону може містити 
елементи, що належать множині шарів задачі. 
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2. Моделювання функціонально-технологічних структур 
бізнесу за допомогою фреймів 

 
Для опису економічних систем, де основними є процедури 

змістовного аналізу (наприклад, обґрунтування загальної концеп-
ції та ін.) використовують моделі з високим рівнем семантичного 
відображення.  

Концептуальна модель є деяким формалізованим відобра-
женням предметної області, що визначає множину її станів, вклю-
чаючи правила їх зміни. Концептуальна модель описує структуру, 
склад, загальні закономірності, що мають місце у предметній об-
ласті та керують її поведінкою. Розробляється з метою забезпечен-
ня стійкої та тривалої роботи усієї системи. Опис концептуальних 
моделей відображує об’єкти або елементи предметної області та 
зв’язки між ними, не залежить від методу або способу представ-
лення даних при проведенні інформаційного моделювання.  

При інформаційному моделюванні структури бізнесу мо-
дельними компонентами можуть бути різні поняття та визначення, 
припущення, умови, правила, алгоритми, процедури, операції, 
окремі дії тощо. До таких компонент можуть бути пред’явлені 
вимоги адекватності інструментарних компонентів, що складають 
практичне забезпечення; простоти та доступності використання у 
практичному застосуванні. 

Моделі, що описують структуру бізнесу, були розвинуті в 
рамках семантичних моделей. З цієї точки зору і проводилося сис-
темне узагальнення та алгоритмічний опис процедур при проекту-
ванні моделей з урахуванням індивідуальних особливостей обра-
ної предметної галузі. Подібні моделі відносяться до різновиду 
семантичних моделей – регуляризованих мереж, де інформація 
зберігається у вигляді сукупності визначеним чином структурова-
них даних, що відтворюють стереотипні ситуації (структури даних 
називають фреймами). Представлення даних, основане на фреймо-
вій моделі, є ефективним засобом для структурного опису склад-
них понять та розв’язку задач, в яких у відповідності до ситуації 
бажано застосовувати різні способи виводу. 

Як відомо, фрейми – структури даних для представлення 
деякого концептуального об’єкта (за визначенням М. Мінського – 
мінімальні структури інформації, необхідні для представлення кла-
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су об’єктів, явищ або процесів). Усі фрейми є взаємопов’язаними, 
вони утворюють єдину фреймову систему, в якій поєднані декла-
ративні та процедурні знання. У загальному вигляді фрейм може 
бути записаний у вигляді семантичної мережі та описаний як: 

{ІФ(ІС,ЗС,ПП),…,(ІС,ЗС,ПП)}, 
де ІФ – ім’я фрейма (ідентифікатор фрейму, який є унікальним); ІС 
– ім’я слоту (ідентифікатор слоту, який є унікальним); ЗС – зна-
чення слоту (інформація, що відноситься до відповідного фрейму, 
може бути виразом або вказівником приєднаної процедури – такий 
вказівник також може бути розташований у відповідному команд-
ному рядку для фрейму, або вказівником іншого фрейму, тобто 
показувати ім’я фрейму); ПП – ім’я приєднаної процедури. Кожен 
фрейм складається з довільного числа слотів (деяких незаповнених 
підструктур фрейму, заповнення яких приводить до того, що 
даний фрейм стає у відповідність деякій ситуації, події, явищу або 
об’єкту). Фрейм із заповненими слотами є екземпляром фрейму. З 
кожним фреймом зв’язана деяка інформація (як використати 
фрейм, невистачаючі значення для слотів і т.д.). Для організації 
зв’язків між об’єктами предметної галузі будують мережу фрей-
мів, які організовують шляхом вказівки в якості значень деяких 
слотів фрейму імен інших фреймів. 

Аналогічно до загального підходу приєднані процедури є 
специфічними процедурами виводу, що використовуються в якості 
слотів, до яких фрейм за своїми даними може містити звертання. 
Виділяють два види: процедури-демони і процедури-слуги. Перші 
активізуються автоматично за спроби додати або вилучити дані із 
слоту, за виконання деякої умови; другі – за виконання умов, виз-
начених при створенні фрейму. 

Для зменшення інформаційної надлишковості також реалізу-
ють принцип наслідування інформації, що дозволяє загальну для 
системи інформацію зберігати в окремому фреймі, а в усіх інших 
фреймах вказувати лише посилання (вказівник наслідування) на 
місце зберігання цієї інформації, її можна навести у значенні 
слоту.  

Нехай необхідно побудувати інформаційний опис деякої 
бізнес-ситуації використовуючи фрейм опису, наприклад, такої 
бізнес-структури як деяке об’єднання готелів з назвою «H&K», 
представлений у вигляді мережі, складеної з вузлів та зв’язків між 



14 

ними. Кожен фрейм описує один концептуальний об’єкт, а конк-
ретні властивості цього об’єкту описуються у слотах як струк-
турних елементах цього фрейму. Тоді в мережі кожен вузол запов-
нений своїм завданням, яке містить деякі характерні риси ситуації, 
до якої він відповідний. У фреймі можна виділити декілька рівнів, 
ієрархічно пов’язаних між собою. Вузли фрейму з верхніх рівнів 
описують більш загальні поняття, які завжди мають місце у відно-
шенні передбачуваної ситуації, вони вже є заповнені своїми 
завданнями. Так вузол самого верхнього рівня фрейму заповнений 
назвою ситуації (ім’я фрейму). Вузли нижчих рівнів (слоти) запов-
нені завданнями частково. Повністю конкретними даними, що від-
повідають їх можливим завданням, заповнюють у процесі прилад-
тування фрейму до конкретної ситуації. В результаті знання ціл-
ком про деяку ситуацію будуються у вигляді одної фреймової сис-
теми з ієрархічною структурою (фрагмент вказаний на рис. 2.1). 

До інструментарних компонент управління структури відно-
сять різні поняття, правила, алгоритми, умови, вимоги та ін. Прос-
то сукупність визначених параметрів та характеристик не може 
бути категорією, яка б могла однозначно і вичерпно визначати 
наявний стан суб’єкту бізнесу як системи. Вона повинна мати ін-
тегративні якості або властивості, визначатися тими ж парамет-
рами та характеристиками, що і сам стан суб’єкту бізнесу.  

Так як моделювання за допомогою фреймів є семантичним 
методом, то як результат маємо й інформаційне представлення 
змісту ситуації, що моделюється. В якості прикладу розглянемо 
функціонально-технологічну структуру бізнесу (невеликої мережі 
готелів) з метою визначення стану цих структур в рамках систем-
ного підходу. Представимо її комплексною системою, що склада-
ється з множини різнорідних за змістом структурних елементів: 
ланок, потоків та зв’язків між ними (причому подібне представ-
лення є умовним). Багатоетапність функціонально-технологічної 
структури бізнесу, залежність від рівня представлення структури 
робить можливим застосування фреймів для моделювання такої 
структури. 

Ланками звичайно вважають будь-які операції, процедури, 
події, окремі дії, спрямовані на досягнення конкретного резуль-
тату, що тягне конкретні зміни у функціонально-технологічній 
структурі бізнесу, а значить і в його стані. 
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Мережа готелів 
«H&K» 

«H&K» 
Кількість готелів 
Призначення 
Міста 
Відділ управління 
та роботи з 
персоналом 
Відділ 
постачання 
Відділ основних 
послуг 
Відділ додатко-
вих послуг 
Технічний відділ

Фрейм 
постачання у 

місті Д 
… 

Постачання  
продуктів Д 
Постачання 
господарчих 
предметів Д 

Фрейм 
постачання у 

місті А 
… 

Постачання 
продуктів А 
Постачання 
господарчих 
предметів А 

Фрейм Відділу 
постачання 

Призначення 
… 

Постачання за 
містами 

Фрейм Відділу 
управління та 

роботи з кадрами 
Призначення 

… 
Головний відділ 
Кадровий відділ 
Відділ управління 

готелю 

….
…. 

Призначення 
……… 

Основні послуги 
за містами 

Фрейм Відділу 
основних послуг

 

 Рис. 2.1. Приклад можливого моделювання функціонально- 
технологічної структури об’єкту (фрагмент) 

 

Тому при моделюванні функціонально-технологічної струк-
тури обраного в якості прикладу бізнесу ланками можуть бути: 
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 технологічні процеси, операції та процедури, що входять 
до єдиного технологічного процесу надання деякої послу-
ги або виробництва деякого товару; 

 організаційні операції та процедури, що забезпечують 
працездатність окремих організаційних функцій, струк-
тур, підструктур та підрозділів бізнесу; 

 фінансові операції, що супроводжують робочий процес 
взаємних розрахунків з партнерами, клієнтами та ін.; 

 інформаційні процеси та процедури, що здійснюють збір, 
накопичення і аналіз внутрішньої та зовнішньої інформа-
ції, необхідної для забезпечення процесу управління; 

 правові процедури, направлені на правове забезпечення і 
юридичний супровід окремих організаційних, виробни-
чих, технологічних та інших операцій; 

 науково-технічні операції, спрямовані на забезпечення та 
підтримку конкурентоспроможності роботи (надання пос-
луг тощо), на заповнення нових ринкових просторів або 
сегментів та ін. 

Направлену взаємодію між ланками визначають потоки та 
зв’язки. Тому будь-яка взаємодія отриманих ланок обраної функ-
ціонально-технологічної структури бізнесу, як між собою у струк-
турі, так і з ланками інших паралельних структур ззовні, здійс-
нюється за допомогою відповідних структуро-визначальних пото-
ків та зв’язків, існуючих між ними. Потоки і зв’язки мають адресу 
та діють за адресатом. Потоки забезпечують виконання потокових 
функцій між ланками структури (передача, перерозподіл тощо), 
зв’язки – виконання відповідних функцій та відношень, що харак-
терні для різного роду зв’язків (функціональних, причинно-наслід-
кових, структурних та ін.). Основні види потоків: 

 інформаційні потоки (забезпечують своєчасний обмін різно-
типовою інформацією між ланками функціонально-техноло-
гічної структури бізнесу, між досліджуваним бізнесом та 
іншими учасниками ринку); 

 фінансові (забезпечують переміщення готівкових і безготів-
кових коштів між досліджуваним бізнесом та іншими учас-
никами ринку); 

 матеріально-сировинні (забезпечують постачання ланок для 
нормального функціонування бізнесу). 
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Основні типи зв’язків між окремими ланками для розгляду 
функціонально-технологічної структури бізнесу (визначають від-
повідний тип відношень, впливів, умов, обставин взаємодії ланок): 

 організаційні; 
 технологічні; 
 фінансові; 
 правові. 

З наведених вище пояснень видно, що ланки, потоки та 
зв’язки повинні моделювати різні структури матеріального (тех-
нологічні, фінансові) і нематеріального характеру (організаційні, 
правові, інформаційні) всередині обраного для прикладу бізнесу. 
Функціонально-технологічна структура досліджуваного економіч-
ного об’єкту є комплексним утворенням різних за функціональним 
призначенням структурних елементів, що разом функціонують і 
взаємодіють між собою. Елементи, що складають структуру обра-
ного об’єкту, виконують відповідні строго визначені функції, 
постійно взаємодіють між собою, змінюють свої значення, можуть 
зникати і знову з’являтися. Тому для моделювання такої складної 
для представлення ситуації (маємо конкретний суб’єкт, що функ-
ціонує у конкретній предметній сфері за конкретних внутрішніх та 
зовнішніх умов) потрібне проведення докладного аналізу.  

При моделюванні функціонально-технологічної структури 
бізнесу можливе представлення за смислом та за змістом кожного 
структурного елемента (ланки, потоку, зв’язку). Урахування фак-
тору часу звичайно реалізовують на рівні виділення відповідних 
слотів спеціального змісту. Крім того, далі буде показано, що для 
представлення у вигляді фреймів конкретних інформаційних да-
них із функціонально-технологічної структури бізнесу немає прин-
ципової різниці, що саме моделюється за допомогою фреймів 
(ланки, потоки, зв’язки) або які саме ланки, потоки, зв’язки моде-
люються. Усі структурні елементи, різні за предметною спрямова-
ністю і функціональним призначенням, розглядаються як події, що 
відбуваються в межах плинного за часом процесу керування 
суб’єктом бізнесу.  

Отже, для отримання логічної моделі обраного бізнес-об’єк-
ту необхідно розглянути систему фреймів, де основними є фрейми: 
ланок, зв’язків, потоків. Конкретні внутрішні умови, характер 
впливу на досліджуваний суб’єкт зовнішнього середовища, зміст 
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цілей та задач управління системою визначають зміст функціо-
нально-технологічної структури, а тому впливають на зміст фрей-
мової моделі.  

Система фреймів щодо обраного прикладу, відображеного 
на рис. 2.1, містить фрейми відділу управління і роботи з кадрами, 
відділу постачання, відділу основних послуг, відділу додаткових 
послуг, технічного відділу, постачання продуктів, постачання гос-
подарчих предметів, продуктів (назви та характеристики), госпо-
дарчих предметів (назви та характеристики), послуг (назви та ха-
рактеристики), фрейми-шаблони (масиви різних змінних, коефіці-
єнтів, обмежень та ін., що необхідні для розв’язання оптимізацій-
них задач) моделі процесу та багато ін. Метою моделювання мож-
на вважати побудову автоматизованої системи планування робіт 
мережі готелів для проведення оптимізації за якісно наданими по-
слугами (за визначеними стандартами) щодо використаних ресур-
сів різних видів, а також проведення аналізу внутрішньо фірмової 
ситуації, прогнозу, формування і вибору управлінського рішення, 
внутрішньо фірмового планування та ін. 

Фрейми ланок, потоків, зв’язків звичайно розглядаються у 
наступному структурному вигляді: 

 

{Фрейм ланки}={назва ланки}|{загальні відомості ланки}|{опис 
входу 1-го зв’язку}|…|{опис входу i-го зв’язку}|{опис виходу 1-го 
зв’язку}|…|{опис виходу j -го зв’язку}|{опис входу 1-го потоку} 
|…|{опис входу k-го потоку}|{опис виходу 1-го потоку}|…|{опис 
виходу m-го потоку}|{імена приєднуваних процедур},  
де  
{назва ланки}={ідентифікатор ланки}|{найменування ланки}, 
{загальні відомості ланки}={зміст ланки}|{питомі витрати ланки}| 
{питома продуктивність ланки}. 
 

{Фрейм зв’язку}={назва зв’язку}|{загальні відомості зв’язку}| 
{адресат зв’язку}|{адреса зв’язку}|{імена приєднуваних про-
цедур},  
де  
{назва зв’язку}={ідентифікатор зв’язку}|{найменування зв’язку}, 
{загальні відомості зв’язку}={зміст зв’язку}|{питомі витрати зв’яз-
ку} |{питома продуктивність зв’язку}. 
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{Фрейм потоку}={назва потоку}|{загальні відомості потоку}| 
{адресат потоку}|{адреса потоку}|{імена приєднуваних процедур},  
де 
{назва потоку}={ідентифікатор потоку}|{найменування потоку}, 
{загальні відомості потоку}={зміст потоку}|{питомі витрати пото-
ку}|{питома продуктивність потоку}. 

Смисл та зміст слотів, що описують питомі витрати та пи-
тому продуктивність деякого структурного елементу повторюють 
смисл та зміст цих параметрів як економічних величин. Заключ-
ним етапом процесу інформаційного представлення є етап фізич-
ного моделювання, результатом якого є програмний комплекс, що 
функціонує у деякому середовищі операційного, програмно-інст-
рументального та апаратного забезпечення. 

Так як предметною областю моделювання є процес бізнесу, 
що є процесом функціонування обраної системи (суб’єкту бізнесу) 
у визначених умовах навколишнього середовища, то процес бізне-
су необхідно представляти у вигляді функціонально-технологічної 
структури системи (таке представлення здійснюється за рівнями та 
етапами). В результаті вся структура обраного бізнесу буде являти 
собою сукупність таких структурних елементів як ланок, потоків, 
зв’язків (технологічних, організаційних, фінансових і т.д.). Тому 
проведення аналізу отриманих структур для дослідження можли-
востей та потенціалу бізнесу, пошук адекватних методів опти-
мального керування бізнесом, планування, реорганізація та моні-
торинг бізнес-процесів є задачами обробки знань.  

 
 

2.1. Представлення за рівнями фреймового опису 
структури бізнесу 

 
На кожному рівні представлення розглядається фреймовий 

опис структури бізнесу, необхідний як спосіб інформаційного 
представлення початкових параметрів та даних про всі структурні 
елементи для подальшої автоматизованої обробки. 

Для спрощення наочності представлення за рівнями 
функціонально-технологічної структури бізнесу розглянемо 
перший та умовно останній рівні представлення. Використаємо 
наступні позначення: 
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- А, В, А.1, Е.2.3, В.1.2.1 – для структурних ланок; 
- А-В, В-А.1, А.2-В.1.2.1 – для структурних зв’язків та 

потоків.  
Для обраного прикладу запишемо умовно фрейми ланок, 

зв’язків та потоків за спрощеними шаблонами: 
 

Фрейм ланки =((ідентифікатор ланки),(назва ланки),(загальний 
зміст ланки), (опис входу 1-го зв’язку),…,(опис входу i-го зв’яз-
ку),(опис виходу 1-го зв’язку),…,(опис виходу j -го зв’язку),(опис 
входу 1-го потоку),…,(опис входу k-го потоку),(опис виходу 1-го 
потоку),…,(опис виходу m-го потоку)),  
Фрейм зв’язку =((ідентифікатор зв’язку),(назва зв’язку),(зміст 
зв’язку),(адресат зв’язку),(адреса зв’язку)),  
Фрейм потоку =((ідентифікатор потоку), (назва потоку),(зміст 
потоку),(адресат потоку),(адреса потоку)).    
 

Для першого рівню представлення структури бізнесу, що 
обумовлюється метою роботи мережі готелів, для функціонуючого 
вже бізнесу маємо:  

 

А. Мережа готелів та реалізація ↔ В. Зовнішнє середовище 
          супутніх послуг 
 

 Система фреймів складається всього з фреймів для двох ла-
нок, двох зв’язків та двох потоків. Вона може виглядати, наприк-
лад, наступним чином. 
 

((А),(технологічна ланка – мережа готелів та реалізація супутніх 
послуг),(надання готельних послуг у готелях мережі та реалізація 
їх),((вхід В-А),(вхід технологічного зв’язку – вплив факторів зов-
нішнього середовища на мережу)),((вихід А-В),(вихід технологіч-
ного зв’язку – вплив мережі готелів на елементи зовнішнього сере-
довища)),((вхід В-А),(вхід технологічного потоку – ресурсне забез-
печення мережі з боку зовнішнього середовища)),((вихід А-В), 
(вихід технологічного потоку – потік наданих послуг мережею 
готелів))) 
 

((В),(зовнішня ланка зовнішнє ринкове середовище),((споживачі), 
(поставщики),(конкуренти),(податки),(місцеві державні органи), 
(правові норми)),((вхід А-В),(вхід технологічного зв’язку – вплив 
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мережі готелів на зовнішнє середовище)),((вихід В-А),(вихід тех-
нологічного зв’язку – вплив факторів зовнішнього середовища на 
мережу)),((вхід А-В),(вхід технологічного потоку – потоку нада-
них послуг)),((вихід В-А),(вихід технологічного потоку – ресурсне 
забезпечення з боку зовнішнього середовища))) 
 

((А-В),(технологічний зв’язок – вплив мережі готелів на елементи 
зовнішнього середовища),((вплив на споживачів),(вплив на 
постачальників),(вплив на конкурентів),(сплата податків та 
обов’язкових платежів)),(від А),(до В)) 
 

((В-А),(технологічний зв’язок – вплив факторів зовнішнього 
середовища на мережу),((вплив на мережу споживачів),(вплив на 
мережу постачальників),(вплив на мережу конкурентів),(вплив на 
мережу податків та обов’язкових платежів), (вплив на мережу 
місцевих державних органів),(вплив на мережу діючих правових 
норм)),(від В),(до А)) 
 

((А-В),(технологічний потік – потік наданих послуг мережею готе-
лів),((відношення споживацького ринку),(відношення постачаль-
ників),(відношення конкурентів),(відношення контролюючих орга-
нів)),(від А),(до В)) 
 

((В-А),(технологічний потік – ресурсне забезпечення мережі з боку 
зовнішнього середовища),((забезпечення з боку споживацького 
ринку),(забезпечення постачальників),(енергетичне забезпечення), 
(інформаційне забезпечення),(фінансове забезпечення), (кадрове та 
інше технологічне забезпечення)),(від В),(до А)) 
 

 Слід зауважити, що на початкових рівнях представлення 
структури бізнесу отримані визначення деяких структурних ланок 
та зв’язків не завжди коректні внаслідок великої узагальненості 
предметно-змістовної направленості. 
 Останній рівень представлення функціонально-технологіч-
ної структури бізнесу є самим докладним з точки зору конкрети-
зації умов та дискретизації елементів структури бізнесу. Тут для 
подальшого прийняття управлінського рішення необхідно врахо-
вувати усі можливі структурні елементи: ланки, потоки, зв’язки. 
Крім того, це надасть процесу керування більшої об’єктивності та 
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адекватності реальним умовам. Можливий варіант останнього 
рівня також може індивідуальну форму представлення. 
 Система фреймів для розглянутого прикладу на даному рівні 
буде вигляд масиву текстових даних великого розміру. Тому зв’яз-
ки та потоки, що існують між ланками, внаслідок їх великої кіль-
кості графічно показати неможливо. Виявлення зв’язків та потоків 
здійснюється на етапі складання фреймів для структурних елемен-
тів, внаслідок великого числа зв’язків та потоків між ланками 
структури фрейми у прикладі складаються лише для основних, 
принципових зв’язків та потоків. Оскільки фрейми зв’язків та 
потоків мають ідентифікатор, що складається з символів адресанту 
та адресату, то уявити відповідний зв’язок або потік не є складним. 
В результаті маємо функціонально-технологічну структуру бізнесу 
для обраного прикладу, а реальний бізнес моделюється за допомо-
гою структурованого масиву текстових інформаційних даних. 
Звичайно складання фреймів та їх аналіз здійснюється із 
застосуванням відповідних програмних засобів автоматизації. 
 Як було вище вказано, технологічні ланки визначають деякі 
події, процедури, операції, дії та ін. категорії технологічної спря-
мованості. Технологічні зв’язки визначають взаємне розташування 
структурних ланок у структурі бізнесу. Організаційні ланки відпо-
відають виконувачам деяких процедур, дій, операцій тощо. Орга-
нізаційні ланки – це персонал мережі готелів, їх різні структурні 
відділи та об’єднання. Організаційні зв’язки визначаються як про-
цедури, що направлені в рамках структури бізнесу на керівництво 
деякою дією або виконання деякої операції.   
 Спрощено (внаслідок дуже великого об’єму) систему фрей-
мів, що будується на описі змісту ланок, зв’язків, потоків, для 
обраного прикладу на цьому рівні можна навести приблизно так 
(структура може відрізнятися, наприклад, різним розташуванням 
відповідних структурних ланок тощо). 
 Фрейми ланок: 
 

((А),(технологічна ланка – асортиментний перелік основних пос-
луг мережі готелів та реалізації супутніх послуг),(формування 
асортиментного переліку готельних послуг у готелях мережі))  
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((А.1),(технологічна ланка – поповнення асортиментного переліку 
послуг мережі готелів),(прийняття рішення про надання нової 
послуги у готелях мережі)) 
 

((А.1.1),(технологічна ланка – розробка мережевого стандарту 
нової послуги мережі готелів)) 
 

((А.1.1.1),(технологічна ланка – пробне здійснення нової послуги 
мережі готелів)) 
 

((А.1.1.2),(технологічна ланка – оцінка результатів здійснення 
нової послуги мережі готелів)) 
 

((А.1.1.1.1),(технологічна ланка – розробка технологічного проце-
су здійснення нової послуги мережі готелів)) 
 

((А.1.1.1.2),(технологічна ланка – розробка переліку складових, що 
постачаються, для здійснення нової послуги мережі готелів)) 
 

((А.1.1.1.3),(технологічна ланка – збирання та аналіз спеціальної 
інформації, що необхідна для підготовки і здійснення нової послу-
ги мережі готелів)) 
 

((В),(технологічна ланка – етап підготовчого виробництва),(прове-
дення комплексу підготовчих робіт для подальшого здійснення 
основних та додаткових послуг мережі)) 
 

((В.1),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
додаткового обладнання),(проведення комплексу підготовчих та 
перевірочних робіт стану додаткового обладнання)) 
 

((В.1.1),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
електрообладнання та електромереж)) 
 

((В.1.2),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
обладнання забезпечення відеонагляду та безпеки)) 
 

((В.1.3),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
електронного обладнання та внутрішньої мережі)) 
 

((В.1.4),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
каналізаційної мережі)) 



24 

 

((В.1.5),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
водопровідної мережі)) 
 

((В.1.6),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану мере-
жі кондиціювання)) 
 

((В.1.7),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
тепломережі)) 
 

((В.1.8),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану проти-
пожарного стану у готелях)) 
 

((В.1.9),(технологічна ланка – підготовка та перевірка санітарно-
епідеміологічного стану у готелях)) 
 

((В.1.10),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
ресторанного обладнання у готелях)) 
 

((В.1.11),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
обслуговуючого автотранспорту у готелях)) 
 

((В.2),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану основ-
ного готельного обладнання),(проведення комплексу підготовчих 
та перевірочних робіт стану основного обладнання)) 
 

((В.2.1),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
меблювання кімнат номерів)) 
 

((В.2.2),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
клімат-контролю у номерах)) 
 

((В.2.3),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
телевізорів у номерах)) 
 

((В.2.4),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
холодильників у номерах)) 
 

((В.2.5),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
сантехнічного обладнання у номерах)) 
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((В.2.6),(технологічна ланка – підготовка та перевірка санітарного 
та протипожарного стану у номерах)) 
 

((В.2.7),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
електрообладнання у номерах)) 
 

((В.2.8),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
наявності білизни за мережевим стандартом у номерах)) 
 

((В.2.9),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
обладнання для роботи покоївок з обслуговування номерів)) 
 

((В.2.10),(технологічна ланка – підготовка та перевірка стану 
обладнання для роботи адміністраторів готелів)) 
 

((В.3),(технологічна ланка – виконання ресурсного забезпечення), 
(проведення комплексу робіт з ресурсного забезпечення)) 
 

((В.3.1),(технологічна ланка – виконання кадрового забезпечення), 
(проведення комплексу робіт з кадрового забезпечення)) 
 

((В.3.1.1),(технологічна ланка – проведення робіт з підбору 
кадрового складу готелів)) 
 

((В.3.1.2),(технологічна ланка – проведення робіт з підвищення 
професійно-технічної кваліфікації кадрового складу готелів)) 
 

((В.3.2),(технологічна ланка – виконання ресурсного забезпечен-
ня), (проведення комплексу робіт з ресурсного забезпечення на-
дання послуг)) 
 

((В.3.2.1),(технологічна ланка – забезпечення витратними матеріа-
лами виробничого характеру)) 
 

((В.3.2.1.1),(технологічна ланка – укладення договорів для забез-
печення витратними матеріалами виробничого характеру та їх 
оплата)) 
 

((В.3.2.1.2),(технологічна ланка – доставка витратних матеріалів 
виробничого характеру)) 
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((В.3.2.2),(технологічна ланка – забезпечення витратними матеріа-
лами для надання послуг)) 
 

((В.3.2.2.1),(технологічна ланка – укладення договорів для забез-
печення витратними матеріалами для надання послуг та їх оплата)) 
 

((В.3.2.1.2),(технологічна ланка – доставка витратних матеріалів 
для надання послуг)) 
 

((В.3.2.3),(технологічна ланка – забезпечення запасними частина-
ми для технологічного устаткування)) 
 

((В.3.2.3.1),(технологічна ланка – укладення договорів для забез-
печення запасними частинами для технологічного устаткування та 
їх оплата)) 
 

((В.3.2.3.2),(технологічна ланка – доставка запасних частин для 
технологічного устаткування)) 
 

((В.3.2.4),(технологічна ланка – забезпечення запасними частина-
ми для облаштування номерів)) 
 

((В.3.2.4.1),(технологічна ланка – укладення договорів для забез-
печення запасними частинами для облаштування номерів та їх 
оплата)) 
 

((В.3.2.4.2),(технологічна ланка – доставка запасних частин для 
облаштування номерів)) 
 

((В.3.2.5),(технологічна ланка – забезпечення запасними частина-
ми для технологічного устаткування ресторанів)) 
 

((В.3.2.5.1),(технологічна ланка – укладення договорів для забезпе-
чення запасними частинами для технологічного устаткування 
ресторанів та їх оплата)) 
 

((В.3.2.5.2),(технологічна ланка – доставка запасних частин для 
технологічного устаткування ресторанів)) 
 

((В.3.2.6),(технологічна ланка – забезпечення продуктами для 
ресторанів)) 
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((В.3.2.6.1),(технологічна ланка – укладення договорів забезпе-
чення продуктами ресторанів)) 
 

((В.3.2.6.2),(технологічна ланка – проведення оплати за продукти 
для ресторанів)) 
 

((В.3.2.6.3),(технологічна ланка – доставка продуктів для ресто-
ранів)) 
 

((В.3.2.7),(технологічна ланка – забезпечення витратними матеріа-
лами для надання послуг ресторанів)) 
 

((В.3.2.7.1),(технологічна ланка – укладення договорів забезпе-
чення витратними матеріалами для надання послуг ресторанів)) 
 

((В.3.2.7.2),(технологічна ланка – проведення оплати за витратні 
матеріали для надання послуг ресторанів)) 
 

((В.3.2.7.3),(технологічна ланка – доставка витратних матеріалів 
для надання послуг ресторанів)) 
 

((В.3.2.8),(технологічна ланка – забезпечення енергоносіями 
готелів)) 
 

((В.3.2.8.1),(технологічна ланка – укладення договорів на 
забезпечення електроенергією готелів та проведення оплати)) 
 

((В.3.2.8.2),(технологічна ланка – заключення договору на 
забезпечення газом готелів та проведення оплати)) 
 

((В.3.3),(фінансова ланка – здійснення фінансового забезпечення 
готелів),(проведення робіт з фінансового забезпечення надання 
основних та додаткових послуг)) 
 

((В.3.3.1),(фінансова ланка – проведення планово-календарних та 
розрахунково-нормативних робіт із фінансового забезпечення 
мережі)) 
 

((В.3.3.1.1),(фінансова ланка – формування та розрахунки вартості 
основних та додаткових послуг)) 
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((В.3.3.1.2),(фінансова ланка – розрахунки заробітної плати 
працівників мережі)) 
 

((В.3.3.2),(фінансова ланка – робота з користувачами послуг 
мережі)) 
 

((В.3.3.2.1),(фінансова ланка – укладення договорів з юридичними 
користувачами послуг мережі)) 
 

((В.3.3.2.2),(фінансова ланка – робота та укладення договорів з 
фізичними користувачами послуг мережі)) 
 

((В.3.3.3),(фінансова ланка – робота з кредитними закладами)) 
 

((В.3.3.4),(фінансова ланка – робота з податковими установами)) 
 

((В.3.3.5),(фінансова ланка – робота кас готелів мережі)) 
 

((С),(технологічна ланка – етап надання основних послуг),(надання 
комплексу основних послуг у мережі готелів) 
 

((С.1),(технологічна ланка – підготовчий етап),(підготовка до 
надання комплексу основних послуг у мережі готелів) 
 

((С.1.1),(технологічна ланка – підготовча робота із потенційним 
споживачем),(вибір множини необхідних послуг з комплексу 
основних послуг у мережі готелів) 
 

((С.1.2),(технологічна ланка – занесення необхідної інформації про 
споживача для надання основних послуг у мережі готелів) 
 

((С.1.3),(технологічна ланка – сплата обраних послуг з комплексу 
основних послуг у мережі готелів) 
 

((С.2),(технологічна ланка – проведення технологічного проце-
су),(проведення робіт з надання комплексу основних послуг у 
мережі готелів) 
 

і т.д. докладно (до дії кожного працівника у кожному із готелів та 
зовнішньої нормативної інформації з метою подальшого 
утворення сценаріїв) для усіх ланок технологічного, фінансового, 
організаційного, зовнішнього та ін. типів.  
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 Далі створюються відповідні фрейми зв’язків для усіх 
існуючих істотних зв’язків, що у спрощеному варіанті, внаслідок 
їх великої кількості, можна подати наступним чином. 
 

((А-А.1),(технологічний зв’язок),…) 
((А-А.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((А.1.1-А.1.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((А.1.1-А.1.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
((А.1.1.1-А.1.1.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((А.1.1.1-А.1.1.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
((А.1.1.1-А.1.1.1.3),(технологічний зв’язок),…) 
((А-В),(технологічний зв’язок),…) 
((В-В.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.4),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.5),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.6),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.7),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.8),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.9),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.10),(технологічний зв’язок),…) 
((В.1-В.1.11),(технологічний зв’язок),…) 
((В-В.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.4),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.5),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.6),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.7),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.8),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.9),(технологічний зв’язок),…) 
((В.2-В.2.10),(технологічний зв’язок),…) 
((В-В.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3-В.3.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.1-В.3.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.1-В.3.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
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((В.3-В.3.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.1-В.3.2.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.1-В.3.2.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.2-В.3.2.2.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.2-В.3.2.2.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.3-В.3.2.3.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.3-В.3.2.3.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.4),(технологічний зв’язок)) 
((В.3.2.4-В.3.2.4.1),(технологічний зв’язок)) 
((В.3.2.4-В.3.2.4.2),(технологічний зв’язок)) 
((В.3.2-В.3.2.5),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.5-В.3.2.5.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.5-В.3.2.5.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.6),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.6-В.3.2.6.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.6-В.3.2.6.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.6-В.3.2.6.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.7),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.7-В.3.2.7.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.7-В.3.2.7.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.7-В.3.2.7.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2-В.3.2.8),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.8-В.3.2.8.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.2.8-В.3.2.8.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3-В.3.3),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3-В.3.3.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3.1-В.3.3.1.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3.1-В.3.3.1.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3-В.3.3.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3.2-В.3.3.2.1),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3.1-В.3.3.2.2),(технологічний зв’язок),…) 
((В.3.3-В.3.3.3),(технологічний зв’язок),…) 
 

і т.д. надається докладно перелік усіх видів зв’язку, істотних для 
обраної структури (маємо зв’язки: технологічний, фінансовий, 
організаційний, правовий). Технологічні зв’язки звичайно визнача-
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ють взаємне розташування структурних ланок у розглянутій 
структурі бізнесу. Організаційні ланки визначають як процедури, 
що направлені у структурі бізнесу на керівництво деякою дією або 
на виконання деякої операції. Організаційні ланки звичайно 
ототожнюються з виконавцями різних дій, операцій та ін. (тобто 
конкретними співробітниками від керівника до самого останнього 
працівника та їх різні структурні об’єднання – відділи, окремі 
готелі, служби тощо). Фінансові зв’язки визначають як фінансові 
дії та процедури між виконавцями різних фінансових дій або 
операцій, направлені на підтримку функціонування структури 
бізнесу (наприклад, між касою готелю та банком, між бухгалтером 
готелю та податковими органами і т.д.). Правові зв’язки визна-
чають як нормативні дії та процедури правового характеру, на-
правлені на підтримку правових основ функціонування структури 
бізнесу (наприклад, між юристом мережі та процесом укладення 
договору з поставщиком деяких ресурсів, між юристом мережі та 
процесом кадрового забезпечення, між керівником готелю та міс-
цевими державними структурами та ін.). 
 

 Далі створюються також відповідні фрейми потоків для усіх 
видів наявних істотних потоків, що у спрощеному варіанті, внас-
лідок їх великої кількості, можна подати наступним чином. 
 

((А-К),(інформаційний потік),(між процесом формування переліку 
асортиментного переліку готельних послуг у готелях мережі та її 
керівником)) 
 

((В-К),(інформаційний потік),(між процесом проведення комплек-
су підготовчих робіт для подальшого здійснення основних та 
додаткових послуг мережі та її керівником)) 
 

((В-К),(інформаційний потік),(між здійсненням надання комплексу 
основних послуг у мережі готелів та її керівником)) 
 

((В.3.2.8.1-ЕЕ1),(фінансовий потік),(з рахунку мережі на рахунок 
енергокомпанії за забезпечення електроенергією готелів)) 
 

((В.3.2.8.2-ЕЕ2),(фінансовий потік),(з рахунку мережі на рахунок 
газової компанії за забезпечення газом готелів)) 
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((ЕЕ1-С.2),(товарно-сировинний потік),(від енергокомпанії до 
етапу надання комплексу основних послуг у мережі готелів)) 
 

((ЕЕ2-С.2),(товарно-сировинний потік),(від газової компанії до 
етапу надання комплексу основних послуг у мережі готелів)) 
 

і т.д. надається докладно перелік усіх видів потоків, істотних для 
обраної структури (маємо потоки: фінансовий, інформаційний, 
товарно-сировинний). Потоки розглядаються як між внутрішніми 
ланками бізнесу (від керівника до останнього працівника, техно-
логічного етапу, банківського рахунку тощо), так і між внут-
рішніми та зовнішніми ланками (постачальниками, споживачами, 
банківськими установами, контролюючими установами та ін.). 
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3. Аналіз господарської діяльності економічних об’єктів із 
нечітко визначеними станами 

 
Серед сучасних засобів проведення економічного та фінан-

сового аналізу все більше поширюється впровадження методів на 
основі використання теорії нечітких множин, а саме поняття 
лінгвістичної змінної (її значення – лінгвістичного терму) – 

)(,,),(,  MGUТ ,   - значення змінної, T  - терм-множи-

на значень (в якій кожен елемент є нечіткою підмножиною на 
універсальній множині U , G  - синтаксичні правила, які кожному 
лінгвістичному значенню   ставлять у відповідність його смисл 

)(M  (часто граматики, що породжують назву термів), а M  - се-

мантичні правила, що задають функції належності нечітких термів, 
породжених синтаксичними правилами G . Наприклад, лінгвіс-
тична змінна  «Вік працівника» може бути заданою наступним 
чином. Синтаксичне правило G  буде визначенням «оптималь-
ний», накладеним на змінну  . Тоді терм-множина значень T  
може бути } , { 21 вікнийнеоптимальTвікйоптимальниTT  . 

Носієм U  може бути інтервал ]75 ,18[ , що відповідає віку люди-

ни. На цьому носії визначаються дві функції належності, для зна-
чення 1T  - )(

1
uT , для 2T  - )(

2
uT , що відповідають нечітким 

підмножинам 1M  та 2M  і отримані на основі опиту експертів. 

Приладом лінгвістичної змінної також може бути: рівень безро-
біття (терм-множина значень – дуже низький, низький, середній, 
високий, дуже високий, надвисокий, критичний тощо); зміна курсу 
деякого цінного паперу (сильне спадання, помірне спадання, слаб-
ке спадання і т.д.), рентабельність інвестованого капіталу (дуже 
низька, низька, помірна і т.д.). Зважаючи на те, що лінгвістична 
змінна – це змінна, значення якої визначається через набір вер-
бальних характеристик деякої властивості, а її значення нечітко 
характеризують стан об’єкта, то наявними є такі ситуації: 8% 
рівень безробіття може розглядатися як середнім, так і високим (в 
залежності від ситуації). Крім того, із 100% впевненістю не можна 
стверджувати, якого значення набуває лінгвістична змінна, тому 
лінгвістичні терми визначають через нечіткі підмножини.  
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Якщо базова шкала скінченна та дискретна, тобто універ-

сальна множина містить кінцеву кількість елементів, n
iixX 1}{  , 

то нечітка підмножина А часто записується наступним чином: 





n

i i

iA

x

x
А

1

)(
, 

де ix  - і-те значення базової шкали. Наприклад, таким чином може 

бути заданий обсяг продаж за день одиниць деякої продукції, що є 
множиною близькою до числа 7:   

10

2,0

9

5,0

8

8,0

7

1

6

8,0

5

5,0

4

2,0
А . 

Нечітке число, як відомо, це нечітка підмножина універсаль-
ної множини дійсних чисел, що має нормальну та опуклу функцію 
належності. Нечіткі числа часто подають (відносно до економіч-
них задач) у LR-формі. Нечітке число подане у L-R-формі, якщо 
його функція належності має наступний вигляд: , , 0,, , 0. 

Референт-функції L, R мають наступні властивості: 1)0( L , 

1)0( R , )(xL  монотонно зростає, а )(xR  монотонно спадає на 

проміжку 0, ∞ . Числа ,  – ліве та праве значення границі 
проміжку, т – вершина нечіткого L-R-числа. Якщо 0, то 
нечітке число перетворюється у чітке число . Нечітке L-R-
число записують у вигляді , , . 

Функція належності трикутного нечіткого числа (використо-
вують у випадку невизначеностей «приблизно дорівнює», «серед-
нє значення», «схожий на …» тощо) має вигляд: 

 0,							 ,, ,1,									 ,, ,0,								 .
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   1 
 
 
 
     x                       x~                x  
 
Функція належності трапецієподібного нечіткого числа (вико-

ристовують, наприклад, для невизначеностей «знаходиться в ін-
тервалі») має вигляд: 

 0,										 ′,
′

′
,				 ′ ,1,													 ,

′
′ ,				 ′,0,										 ′.

        

 

 
  1 
 
 
  

    x                x                x               x  
 
Відповідні трикутні та трапецієподібні нечіткі числа запису-

ють у вигляді , ,  і ′, , , ′  відповідно. 
При проведенні економічного аналізу за допомогою нечіт-

ких підмножин частіше використовують трикутні (наприклад, як 
прогнозні значення параметру) та трапецієподібні нечіткі числа 
(наприклад, як спосіб невпевненої класифікації). Так, нехай прог-
ноз з продажів деякої компанії заданий трьома функціями дійсної 
змінної: )(1 tf , )(2 tf , )(3 tf  - песимістичного, середньоочікуваного 

та оптимістичного значення продаж, де t  - час прогнозу. Тоді 
лінгвістична змінна «Прогноз продаж у момент Т» є трикутним 
числом ))(),(),(( 321 TfTfTf . 
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Методика формалізації причинно-наслідкових зв’язків між 
змінними вхід-вихід у випадку нечітких вхідних даних за допомо-
гою теорії нечітких множин та лінгвістичних змінних дає можли-
вість проводити опис зв’язків природною мовою.  

Формальне знання – це висловлювання на природній мові, яке 
має наступну структуру:  

ЯКЩО	 Ψ …Ψ 	ТО  В, 
де ,В – атомарні висловлювання (предикати), Ψ  – логічні зв’яз-
ки виду та/або), N – вимірність умови. Атомарні висловлювання – 
вираз типу	а , де а – аргумент (об’єкт, що визначається),  – 
логічна зв’язка належності вигляду «є»/«не є»,  – узагальнення 
(клас об’єктів). Класи об’єктів можуть бути нечіткими поняттями. 
Можуть також бути висновки з елементами невпевненості. Тому 
переходять до використання нечітких знань. Уводять набір лінгвіс-
тичних змінних із своєю терм-множиною значень: 

 = відношення належності = {«належить», «скоріш усього нале-
жить», «ймовірно належить», «не належить», «скоріш усього не 
належить», «ймовірно не належить», «існує»,…, «скоріш усього 
існує», «ймовірно існує», «скоріш усього не існує», «ймовірно не 
існує»}; ∆ = відношення наслідків = {«випливає», «скоріш усього випли-
ває»,…, «ймовірно випливає», «не випливає», «скоріш усього не 
випливає», «ймовірно не випливає»}; /  = відношення зв’язку = {«та/або», «скоріше та/або»,…, 
«ймовірніше і/або»}. 

Уводячи ці змінні мається на увазі, що вони містять довільну 
кількість значень, ранжованих у деякому порядку. Носієм цих 
змінних може бути одиничний інтервал. Нечітким знанням вважа-
ють формалізм: ЯКЩО	 а а … а Δа 	,		 
де а ,  – значення лінгвістичних змінних, i  - значення змінної 

належності з  , i  - значення змінної зв’язку з ORAND/ ,   - 

терм-значення змінної наслідків з відношення  . Прикладом 
нечіткого знання може бути висловлювання: «Якщо у підприєм-
ства у найближчій перспективі очікувані стійко низькі значення 
коефіцієнтів ліквідності та можливо наявне перевищення критич-
ного рівня простроченої кредиторської заборгованості або хро-
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нічне невиконання зобов’язань перед інвесторами, кредиторами та 
акціонерами, то скоріше всього підприємство у найближчий час 
збанкрутує». Нечіткі знання (на основі реалізації механізму нечіт-
ко-логічного виводу) активно використовуються для вироблення 
рекомендацій брокерів, аналізу доцільності інвестування в залеж-
ності від економічного оточення тощо.  
 
 

3.1. Формалізація причинно-наслідкових зв’язків за 
наявності нечітких даних для нечіткої моделі 

об’єкта економічного аналізу 
 

Розглянемо стандартну методику формалізації причинно-
наслідкових зв’язків у випадку наявності нечітких вхідних даних 
для об’єкту з  входами та одним виходом. Згідно методики отри-
муються описи зв’язків природною мовою, будується нечітка база 
знань, яка є носієм експертної інформації. В результаті для зада-
ного об’єкту з  входами та одним виходом, де nxxx ,...,, 21  – вхід-

ні змінні, у – вихідна, знаходять деякий вектор вхідних змінних ∗ ∗, … , ∗ , який однозначно ставиться у відповідність ∗  
значенню вихідної змінної. Змінні можуть бути як кількісними, так 
і якісними (наприклад, нечіткі терми – рівень безробіття, зайнятос-
ті, розвитку людського потенціалу, потенційні втрати довгостро-
кових контрактів, об’єм продаж тощо; клас рішень – у є банкрут). 
Для кількісних змінних , 		відомі їх інтервали зміни значень , , , , відповідно. Ці інтервали далі розбивають 

на підінтервали наступним чином: наприклад для змінної у – 
],[...),[),[],[ 1211 yyyyyyyy m   

(для інших аналогічно). Для якісних змінних , 		вважається, що 

відомі впорядковані множини їхніх значень },...,,{ 2
21 ik

iiii vvvU  , 

},...,,{ 21 myyyY  . За допомогою операції фазифікації кількісні 

змінні переводять у терми лінгвістичної форми. Далі з ними опе-
рують як з якісними змінними, в кінці проводять дефазифікацію.  

Нехай маємо терм-множини значень вхідних змінних iА  , , … , , 1, , та відповідно терм-множину вихідних 
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значень  – , , … , . Потужності терм-множин можуть 
бути різними. Можуть також відрізнятися назви термів для отри-
маних різних лінгвістичних змінних nxxx ,...,, 21 . Усі лінгвістичні 

терми i
p
i Aа  , Dd j  , ni ,1 , ikp ,1 , mj ,1  є нечіткими 

підмножинами, заданими на відповідних універсальних множинах 
YUi , , тобто  

,|)(
1

p
i

p
i

ik

i

p
iap

i vva 


   

,|)(
1

jj

m

i

jd
j yyd 


   

де )( k
i

p
ia

v  - міра належності елементу i
p
i Uv   терму i

p
i Aа  , 

ikp ,1 , ni ,1 ; )( j
jd

y  – міра належності елементу Yy j   

терму Dd j  , mj ,1 . 

 Далі будують нечітку базу знань. Нехай для досліджуваного 
об’єкту відомо  дослідних даних, які пов’язують його вхід та 
вихід: ⋯  ( jk  відповідає значенню jd  вихід-

ної змінної у, N  менше числа повного перебору різних комбінацій 
можливих значень вхідних змінних). Перенумеруємо N  
дослідних даних наступним чином (для , , … , ): 
надамо номери для 1k  комбінацій вхідних змінних, що дають 

результат 1d  – 11, 12, 13, …, 1 1k ; 

номери для 2k  комбінацій вхідних змінних, що дають результат 

2d  – 21, 22, 33, …, 1 2k ; 

і  т.д.  до  mk  комбінацій вхідних змінних з результатом md  – 11, 

12, т3, …, т mk . 

 Сформуємо таблицю розміру Nn  )1( , в якій перші п 

стовпців відповідають вхідним змінним nixi ,1,  , останній стовп-

чик – значенням jd , mj ,1  змінної у. Кожен рядок є комбіна-
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цією значень вхідних змінних, віднесених експертами до одного із 

вихідних значень jd , mj ,1 , причому перші 1k  рядків відпові-

дають вихідному значенню у = 1d , другі 2k  – значенню у = 2d , і 

т.д., останні mk  – значенню у = md .  

  
 Таблиця 3.1 
 

Номер 
вхідної 

комбінації 
значень 

Вхідні змінні Вихідна 
змінна 

1x  2x  … ix  … nx  y 

11 

12 

… 

1 1k  

11
1a  
12
1a  

… 
11

1
ka  

11
2a  
12
2a  

… 
11

2
ka  

… 

… 
 

… 

… 

11
ia  
12
ia  

… 
11k

ia  

… 

… 
 

… 

… 

11
na  
12
na  

… 
11k

na  

 
 

1d  

… … … … … … … … 

j1 

j2 

… 

j jk  

1
1
ja  
2

1
ja  

… 

1
jjka  

1
2
ja  
2

2
ja  

… 

2
jjka  

… 

… 
 

… 

… 

1j
ia  

2j
ia  

… 
jjk

ia  

… 

… 
 

… 

… 

1j
na  

2j
na  

… 
1jk

na  

 
 

jd  

… … … … … … … … 

m1 

m2 

… 

m mk  

1
1
ma  

2
1
ma  

… 

1
mmka

1
2
ma  

2
2
ma  

… 

2
mmka

… 

… 

… 

… 

1m
ia  

2m
ia  

… 
mmk

ia  

… 

… 

… 

… 

1m
na  

2m
na  

… 
mmk

na

 
 

md  

 

 Тоді в таблиці 3.1 елемент jp
ia  ( ,,1,,1, mjniAa i

jp
i   

jkp ,1 ), що знаходиться на перетині i -го стовпця та jp -го ряд-
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ка, буде відповідати лінгвістичній оцінці параметра ix  з номером 

jp . Отримана таблиця є матрицею знань. 

 Далі у матриці знань перевіряється наявність протилежних 
за змістом рядків, що відповідають правилам, які у випадку одна-

кових вхідних змінних мають різні вихідні значення jd , mj ,1 . 

На практиці одним з методів вирішення проблеми є додавання до 
кожного з наведених далі логічних висловлювань ступені істин-
ності з подальшим вибором з суперечливих одне одному правил 
того, для якого ця ступінь виявиться найбільшою.  

Уведена матриця визначає систему логічних висловлювань 
типу “якщо – тоді – інакше”, які пов’язують значення всіх змінних 

1,..., nx x  з  одним із можливих вихідних значень jd , mj ,1 . 

Тобто, на основі цієї матриці формується формалізм типу: 

............

  , 

),(   ...  )(  )(  

..., 

),(   ...  )(  )(  

)(   ...  )(  )( 

 , 

),(   ...  )(  )(  

..., 

),(   ...  )(  )(  

)(   ...  )(  )( 
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2222
22
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2222
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11
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22
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11

1
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11

1111
22

11
11

ІНАКШЕdyТОДІ
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axТАТАaxТАaxАБО

axТАТАaxТАaxЯКЩО
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),(   ...  )(  )(  
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),(   ...  )(  )(  

)(   ...  )(  )( 

2211

22
22

2
11

11
22

1
11

m

mmk
nn
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m
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m
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dyТОДІ

axТАТАaxТАaxАБО

АБО

axТАТАaxТАaxАБО

axТАТАaxТАaxЯКЩО








 

Отримана система нечітких логічних висловлювань є нечіт-
кою базою знань. Її можна записати у вигляді: 

.,1  ,)(
1 1

mjdyax j

jk

p

n

i

jp
ii 




















 
   

Додавання ступені істинності для отриманих правил відбува-
ється наступним чином. Якщо для jl-го логічного висловлювання, 

mj ,1 , mkl ,1 , маємо 

 ,  )(   ...  )(  )( 2211 j
jl

nn
jljl dyТОДІaxТАТАaxТАaxЯКЩО   

то ступінь істинності обчислюється як 

)()()...()()( 2
2

1
1 yxxxjlSP jd

n

jl
na

jlajla  . 

Для відображення ступеня впевненості експертів у кожному 
лінгвістичному правилі бази нечітких знань уводяться ваги jpw , 

mj ,1 , jkp ,1 , для правил (числа з інтервалу ]1,0[ ), які 

розміщують у додатковому стовпці. 

Так як лінгвістичні оцінки jp
ia  ( ,,1,,1, mjniAa i

jp
i   

jkp ,1 ) параметрів 1,..., nx x  є нечіткими підмножинами, що 

визначені на універсальних множинах iU , ni ,1 , то визначені 

функції належності )( i

jp
ia

x  і функція належності ),...,( 1 n
jd

xx  

вектора вхідних змінних значенню вихідної змінної jdy  , 

mj ,1 , і отримується наступна система логічних рівнянь: 
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mjxwxxx i

p
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i
p
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p
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11
2,1 















 

 . (3.1) 

Тоді, в результаті нечіткого логічного виводу маємо: 

)],...,,([maxarg **
2

*
1,1},...1{

*
n

jd

mjmdd
xxxy 


  

для фіксованого вектору вхідних змінних ),...,,( **
2

*
1

*
n

xxxX  . 

Тобто, серед мінімальних значень функції належності у  кожному 

j-му правилі, mj ,1 , необхідно знайти найбільше для кожного 
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нечіткого терму jd , mj ,1 . Маємо визначеним таке значення 

*
jd , функція належності якого максимальна: 

)],...,,([max),...,,( **
2

*
1,1

**
2

*
1

*

n
jd

mjn
jd

xxxxxx 


 . 

Якщо вихідна змінна у є кількісною, тобто , , додатково 

проводиться операція дефазифікації. 
 
 
 

3.2. Побудова функцій належності вхідних змінних 
 

 Нехай для заданого об’єкту з  входами та одним виходом, 

nxxx ,...,, 21  – вхідні змінні, у – вихідна, знаходять деякий вектор 

вхідних змінних ∗ ∗, … , ∗ , який однозначно ставиться у від-
повідність ∗  значенню вихідної змінної. Для формування нечіт-
ких термів, що використовуються при оцінці значень лінгвістич-
них змінних, які входять до моделі, необхідно отримати відповідні 
функції належності.  
 Так як функції належності є деякою не ймовірнісною суб’єк-
тивною мірою нечіткості, яка звичайно визначається опитом екс-
пертів про ступінь відповідності елементу до поняття, що форма-
лізується нечіткою підмножиною, та є числовою оцінкою лінгвіс-
тичної невизначеності, пов’язаної з неоднозначністю категорій 
міркування людини, то при їх побудові з кожною нечіткою множи-
ною асоціюють деяку властивість, ознаку, атрибут, що характери-
зує визначену сукупність об’єктів. Існують прямі (метод відносних 
частот, інтервальний, параметричний та ін.) та непрямі методи 
(метод парних порівнянь Сааті, його модифікації тощо) побудови 
функцій належності.  
 Як відомо, прямі методи є доцільним використовувати для 
властивостей, ознак і атрибутів, що виміряються (наприклад, час). 
При їх використанні не потрібно точного поточкового задання 
функції належності, достатньо зафіксувати вигляд функції належ-
ності та характерні точки, за якими апроксимується функція 
належності (часто типові функції належності) своїм дискретним 
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аналогом. Непрямі методи використовують у випадках, коли вимі-
рювані властивості об’єктів відсутні.  

У задачах економічного та фінансового аналізу застосову-
ють непрямі методи побудови функцій належності. Для прикладу 
розглянемо один з методів побудови функцій належності, який 
використовує матрицю парних порівнянь універсальної множини. 

Нехай маємо задану лінгвістичну змінну и та універсальну 
множину, на якій задається змінна и. Для оцінки змінної и задана 
сукупність термів. Нехай S - деяка властивість, що розглядається 
як лінгвістичний терм. Нечітка підмножина, за допомогою якої 
формалізується терм, являє собою сукупність пар  










n

nsss

u

u

u

u

u

u
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2

1

1 
, 

де Uuuu n },...,,{ 21 - універсальна множина, на якій задається 

нечітка множина, US  ; )( iS u - ступінь належності елемента 

Uui   до нечіткої підмножини S . Ідея методу основується на 

ідеї розподілу ступенів належності елементів універсальної мно-
жини відповідно до їхніх рангів, якщо рангом елементу Uui   

називають число )( is ur , що характеризує важливість (вагу) цього 

елемента у формуванні властивості, яка описується нечітким 
термом S .  
 Припустимо, що має місце: чим більший ранг елемента 

iis rur )( , тим більша його ступінь належності iiS u  )( , пра-

вило розподілу ступенів належності можна задати у вигляді (за 
умов проведення нормування): 

n

n

rrr


 ...

2

2

1

1  та 1...21  n . 

Визначимо ступінь належності універсальної множини U  
через ступінь належності кожного фіксованого елемента  ,iu  

ni ,1 . Якщо опорним є елемент Uu 1  з функцією належності 

1 , то 
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Для опорного елементу Uu 2  з функцією належності 2  
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І т.д. до останнього елементу Uun   з функцією належності n  
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Враховуючи наведені вище припущення (умови нормування) 
маємо 
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Тепер ступені належності )( iS u  елементів Uui   до нечіткого 

терму S  можна обчислити за абсолютними оцінками рівнів 

iis rur )(  (отриманими, наприклад, на основі експертних оцінок) 

та відносними оцінками рангів njnia
r

r
ij

j

i ,1 ,,1 ,  , що утво-

рюють матрицю  1 					⋯⋮ ⋱ ⋮					⋯ 1 , 

яка є симметричною, транзитивною ( ijkjik aaa  ). 
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Тому через відомі елементи одного рядка матриці А легко 
знайти елементи інших рядків. Якщо відомі елементи деякого k-го 

рядка ( njakj ,1 ,  ), то елементи і-го рядку  

ijkikj aaa  , kikjij aaa / , де nji ,1 ,  . 

 Оскільки матриця А може бути інтепритована як матриця 
парних порівнянь рангів, то для експертної оцінки елементів цієї 
матриці можна скористатися шкалою Сааті. 
 Проте подібна побудова функцій належності не може бути 
використана у випадку, якщо змінна и є неперервною. В цьому 
випадку для задач економічного змісту використовують лінійне 
інтерполювання. 
 

 
 

3.3 Аналіз можливості банкрутства підприємства  
 

Розглянемо побудову нечіткої моделі для аналізу можливого 
банкрутства підприємства, компанії та ін. (аналогічним чином 
можна аналізувати, наприклад, ризик фондових інвестицій, рівень 
менеджменту підприємства, оцінку інвестиції проекту (ефектив-
ність інвестицій), стабільність установи, в деякому розумінні, за 
наявності яких-небудь кризових явищ). В даній моделі в якості 
вхідних змінних використовуються кількісні (фінансові) та якісні 
(індикаторні) показники економічного аналізу стану підприємства. 
Задача полягає в проведенні аналізу ступеню можливості банкрут-
ства за результатами роботи обраного підприємства, наприклад, за 
деякими кварталами або роками, згідно стандартної методики 
формалізації причинно-наслідкових зв’язків за наявності нечітких 
даних. 

Нехай змінна «стан підприємства за результатами роботи» 
визначена на заданій множині E – впорядкованій множині станів 
підприємства, отриманих за результатами роботи. Ця змінна є 
лінгвістичною, її терм-множина , , , , , де: E1 = 
«максимальне неблагополуччя», E2 = «неблагополуччя», E3 = «се-
реднє благополуччя», E4 = «відносне благополуччя», E5 = «макси-
мальне благополуччя». Множині станів підприємства E відповідає 
вихідна впорядкована множина G, що вказує ступені ризику банк-
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рутства підприємства, , , , , , та є терм-множиною 
вихідної змінної «ризик банкрутства». Маємо: G1 = {максимальна 
ступінь ризику банкрутства}, G2 = {висока ступінь ризику банк-
рутства}, G3 = {середня ступінь ризику банкрутства}, G4 = {низька 
ступінь ризику банкрутства}, G5 = {незначна ступінь ризику банк-
рутства}. Носієм множини G є ]1,0[ . В якості вхідних змінних екс-

пертами для даного підприємства було введено наступну множину 
показників із повними наборами значень: 
Х1 – наявність грошових коштів на рахунках, [0, [ ; 

Х2 – наявність дебіторської заборгованості, [0, [ ; 

Х3 – зменшення об’ємів вироблення продукції, якісний (наприклад: 
дуже сильне, суттєве, незначне, …); 
Х4 – зменшення об’ємів реалізації продукції, якісний; 
Х5 – наявність та зміни у портфелі заказів, якісний; 
Х6 – застарілість устаткування, якісний; 
Х7 – конфлікти на виробництві, втрата цінних співробітників, якіс-
ний; 
Х8 – наявність позикового капіталу, [0, [ . 

 Для всіх показників, що використовуються в аналізі повинно 
обов’язково виконуватися правило: збільшення вхідного показни-
ка викликає зменшення вихідного показника (в нашому прикладі – 
ступеня ризику банкрутства). Якщо збільшення вхідного показни-
ка викликає збільшення вихідного показника, то використовують 
показник, спряжений до нього (наприклад, показник частки пози-
кових коштів та показник долі власних коштів у активах). В об-
раному прикладі показники, що уведені вище, є важливими на 
думку експертів, але потребують змін. Набором показників, які 
вважаються експертами впливовими на оцінку ризику банкрутства 
підприємства та відповідно оцінюють різні сторони його діяльнос-
ті буде наступний (за Недосєкіним О.О.):  
Х1  – коефіцієнт автономії (відношення власного капіталу до валю-
ти балансу); 
Х2 – коефіцієнт забезпеченості оборотних активів (відношення 
чистого оборотного капіталу до оборотних активів); 
Х3 – коефіцієнт проміжної ліквідності (відношення суми грошових 
коштів та дебіторської заборгованості до короткострокових па-
сивів); 
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Х4 – коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення суми грошо-
вих засобів до короткострокових пасивів);  
Х5 – оборотність усіх активів у річному обчисленні (відношення 
виручки від реалізації до середньої за період вартості активів); 
Х6 – рентабельність усього капіталу (відношення чистого прибутку 
до середньої за період вартості активів);  
Х7 – коефіцієнт відносної кількості набраних індикаторних балів 
(відношення набраних балів за Аргенті до максимальної кількості, 
100). 
 Останній показник не задовольняє вказаному вище правилу: 
збільшення вхідного показника викликає зменшення вихідного по-
казника. Тому його треба замінити, наприклад, на наступний: від-
ношення різниці максимальної кількості балів та наявної кількості 
набраних балів за Аргенті до максимальної кількості балів. 

Для всіх показників задамо терм-множини, наприклад, типу 
(для кількісних після проведення операції фазифікації): Ві1 – «дуже 
низький рівень показника Хі»; Ві2 – «низький рівень показника Хі»; 
Ві3 – «середній рівень показника Хі»; Ві4 – «високий рівень показ-
ника Хі»; Ві5 – «дуже високий рівень показника Хі». Крім того, 
припустимо, що виконується для уведених лінгвістичних змінних 
відповідність їх терм-множин Е, G, Ві. Виконання цього припу-
щення впливає на вірність кількісної класифікації рівнів показ-
ників та визначення рівня значущості показника у системі резуль-
туючої оцінки. 
 Співставимо кожному показнику Хі  рівень його значущості  
для аналізу, який позначимо . Щоб оцінити цей рівень, впоряд-
ковують усі показники в порядку зменшення значущості, тобто, 
щоб виконувалось правило ⋯ . Далі експертами-ана-
літиками проводиться впорядкування показників в порядку змен-
шення їх значущості. Наприклад, Недосєкіним О.О. наводиться 
така ситуація: «Промислове підприємство, яке було приватизоване 
й не пристосувалося до нових умов господарювання збиткове й 
нерентабельне. Але воно має досить велику кількість неліквідного 
застарілого устаткування, а також виробничі помешкання. Доля 
цього майна в активах компанії висока, що вказує на високий рі-
вень її фінансової автономії. Але ця автономія, виміряна за балан-
сом, мало що дає з точки зору оцінки ризику банкрутства, так як 
власне майно підприємства, внаслідок його неліквідності, не може 
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виступити засобом погашення наявної заборгованості, а також ви-
ступити засобом застави при кредитуванні». На основі цього 
робиться висновок, що фінансовий показник автономії повинен 
займати у вибраній системі показників (для цього підприємства) 
одне з останніх місць. 
Після отримання проранжованої системи показників шукають зна-

чущість (ранг) ,,1  , niri   кожного показника. Найчастіше, коли 

про рівень значущості показників нічого не відомо крім наявності 
впорядкованості за зменшенням, для цього використовують прави-
ло Фішберна, згідно якого:  

nn

in
ri )1(

)1(2




 ,. 

За цим правилом отримана оцінка відповідає максимальній ент-
ропії наявної інформаційної невизначеності про об’єкт досліджен-
ня. Якщо всі показники мають рівний рівень значущості (коли 

системи переваг немає), то . 

Будуємо класифікацію для значень показника наявного сту-
пеня ризику g  як елементу терм-множини G, що вказує ступені 

ризику банкрутства підприємства, , , , , . Нехай 
значення 0,8< g <1 відповідають терму G1, значення 0,6< g <0,8 – 

терму G2, значення 0,4< g <0,6 – терму G3, значення 0,2< g <0,4 – 

G4, а значення 0< g <0,2 – терму G5. 

 Будуємо класифікацію для можливих значень  показників 
Хі  як елементів відповідних терм-множин Ві. Вважаємо що, отри-
мали результати, які відображені у табл. 3.2. 
 

Таблиця 3.2. 
      
Х1 111 bx   12111 bxb   13112 bxb   14113 bxb   114 xb   

Х2 212 bx  22221 bxb  23222 bxb  24223 bxb  224 xb   

… … … … … … 
Хn 1nn bx  21 nnn bxb  32 nnn bxb   43 nnn bxb   nn xb 4  
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 Далі можна визначити ступені належності )( iijB x  елемен-

тів ii Xx   для відповідних значень Віj терм-множин Ві враховую-

чи абсолютні оцінки рівнів ijij rXr )(  та проводячи фазифікацію. 

Нехай маємо наступні оцінки наявних значень показників 

iX , ni ,1    , за визначеними періодами (роки, квартали тощо) 

(табл. 3.2).  
 
Таблиця 3.3. 
Хі Х1 Х2 Х3 … … … Хn 

Значення 
за 1 період 

1x  2x  2x  … … … nx  

……………………….. 
Значення 
за останній 
період 

1x  2x  2x  … … … nx  

 

 Для заданих оцінок наявних значень показників iX , ni ,1   , 

для кожного періоду окремо проведемо класифікацію належності 
до підмножин Віj терм-множин Ві за таблицею 3.2 (табл. 3.4), де 1, 					  ,	0, в	іншому	випадку. 
 

Таблиця 3.4. 
 Результати класифікації за підмножинами 

Показники      
Х1      
Х2      
… … … … … … 
Хn      

 
Тепер оцінимо ступінь ризику можливого банкрутства під-

приємства за кожним періодом. Для цього на кожному періоді 
обчислимо: 

ij

n

i
i

j
j rgg 



1

5

1

, 
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де )1(2,09,0  jg j  згідно прийнятого вище. Обчислені значен-

ня показника наявного ступеня ризику g  як елементу терм-

множини G дозволяють для кожного досліджуваного періоду отри-
мати висновки про ступінь можливого банкрутства для підприєм-
ства у лінгвістичній формі. В результаті, за отриманою динамікою 
ступені можливого банкрутства підприємства на основі інформа-
ції, що одержана за всі надані періоди, можна сформулювати у 
лінгвістичній формі загальний діагностичний висновок про мож-
ливу тенденцію ризику банкрутства. 
 
 
 

3.3.1. Приклад проведення аналізу за впевненої класифікації 
 

Наведемо простий числовий приклад. Нехай 1/7. Зна-
чення показника наявного ступеня ризику g  визначені аналогічно 

вказаному у розділі 3.3. Маємо можливі значення   показників Хі   
та їх впевнену класифікацію як елементів відповідних терм-мно-
жин Ві, що наведені у таблиці 3.5 за даними експертів (за Не-
досєкіним О.О.).  

 
Таблиця 3.5. 

      
Х1 15,01 x  25,015,0 1  x 45,025,0 1  x 65,045,0 1  x  165,0 x  

Х2 02 x  09,00 2  x  3,009,0 2  x  45,03,0 2  x  245,0 x  

Х3 55,03 x  75,055,0 3  x 95,075,0 3  x 4,195,0 3  x 34,1 x  

Х4 025,04 x  09,0025,0 4  x 3,009,0 4  x  55,03,0 4  x 455,0 x  

Х5 1,05 x  2,01,0 5  x 35,002,0 5  x 65,035,0 5  x 565,0 x  
Х6 06 x  01,00 6  x  08,001,0 6  x 3,008,0 6  x  63,0 x  
Х7 22,07 x  333,022,0 7  x 54,0333,0 7  x 7,054,0 7  x  77,0 x  

 
Задані значення використаних показників за перші два 

квартали року (як вхідних змінних) вказані у таблиці 3.6. Згідно 
уведеної вище методики проведемо аналіз можливого банкрутства 
підприємства. 
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Таблиця 3.6. 
Хі Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Хn 

І квартал 0,839 0,001 0,348 0,001 0,162 -0,04 0,369 
ІІ квартал 0,822 -0,060 0,208 0,0001 0,186 -0,043 0,136 

 
Проведемо класифікацію цих значень за належністю до під 

множин Ві таким же чином як у таблиці 3.4. (табл. 3.7).  
Значення ij  можна інтерпретувати як значення функцій на-

лежності 7,1  ,7,1 ),(  jiBi , що у випадку впевненої класифіка-

ції маоють множину значень }1,0{  (0 якщо значення не належить 

підмножині, 1 – якщо належить). 
 

Таблиця 3.7. 

ix  I II 

1i  2i 3i 4i 5i 1i  2i 3i 4i 5i
1x  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2x  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

3x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5x  0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

6x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

7x  0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
 Далі отримаємо оцінку степені можливого банкрутства за 
кожним кварталом: 

ij
i

i
j

j rgg 



7

1

5

1

.  

Маємо, для першого кварталу 67.0Ig , для другого - 757.0IIg , 

що вказує на стало високий ступінь можливого банкрутства під-
приємства. Крім того, з таблиці 3.7 можна зробити висновок про 
якісне падіння забезпеченості оборотних активів та збільшення 
набраних балів за Аргенті.   
 
 



53 

3.3.2. Приклад проведення аналізу за нечіткої класифікації 
 
 Для випадку, коли наявна невпевненість експертів у кла-
сифікації показника ступеню ризику використовують лінгвістичні 
змінні із нечіткими терм-множинами, для яких будують функції 
належності у трапецеїдальній формі представлення. Верхня основа 
трапеції відповідає повній впевненості експерта у вірності своєї 
класифікації, а нижня – впевненості у тому, що ніякі інші значення 
інтервалу (0,1) не попадуть у вибрану нечітку підмножину. 
 Експертна система на базі нечітких знань буде містити такий 
механізм нечітко-логічного виводу, щоб зробити висновок про 
ступінь можливого банкрутства підприємства (ефективності інвес-
тицій, менеджменту та ін.) на основі усієї необхідної вихідної ін-
формації, що одержується від користувача. Звичайно, що від 
кількості знань в системі та точності опису залежать результати 
проведеного аналізу.  
 Отже, в цьому випадку терм-множини , , , ,  лінг-
вістичної змінної Е, терм-множини , , , ,  лінгвістичної 
змінної G та терм-множини Ві1, Ві2, Ві3, Ві4, Ві5 є нечіткими під-
множинами. Носієм множини G є інтервал ]1,0[ . Значення показ-

ника наявного ступеня ризику g   також визначають на інтервалі 

]1,0[ . Класифікація рівню показника наявного ступеня ризику g  

відносно множини G, що вказує ступені можливого банкрутства, , , , , , може проводитися згідно ступені оцінкової 
впевненості, в якості якої виступає побудована функція належ-
ності (наприклад, табл. 3.8). 
 

Таблиця 3.8. 
g Класифікація 

рівня параметра 
Ступінь оцінкової впевненості 
(функція належності) 

15.00  g  5G  5 =1 

25.015.0  g 5G  )25.0(105 g  

4G  54 1    

35.025.0  g 4G  4 =1 

45.035.0  g
4G  )45.0(104 g  

3G  43 1    
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55.045.0  g 3G  3 =1 

65.055.0  g 3G  )65.0(103 g  

2G  32 1    

75.065.0  g 2G  2 =1 

85.075.0  g 2G  )85.0(102 g  

1G  21 1    

0.185.0  g  1G  1 =1 
 
 Далі будується нечітка класифікація та проводиться фазифі-
кація для можливих значень   показників Хі  як елементів від-
повідних нечітких терм-множин Ві, результат якої наведений у 
таблиці 3.9.   

Задані значення використаних показників за перші два квар-
тали року (як вхідних змінних) маємо вказаними у таблиці 3.6. 
Результати класифікації цих значень за належністю до підмножин 
Ві вказані у таблиці 3.10. В цій таблиці значення ij  відповідають 

значенням функцій належності 7,1  ,7,1 ),(  jiBi , множина 

значень яких є інтервалом ]1,0[ . 

 Аналогічним чином отримаємо оцінку ступені можливого 
банкрутства за кожним кварталом: 

ij
i

i
j

j rgg 



7

1

5

1

, 

де )1(2,09,0  jg j . 

Маємо, для першого кварталу 677.0Ig , для другого 

значення оцінки ступені можливого банкрутства трохи зростає - 
751.0IIg .  

Проводимо класифікацію одержаних значень ступеня ризику 
згідно таблиці 3.8, що дасть можливість отримати лінгвістичний 
опис ступеню ризику банкрутства та ступінь впевненості експертів 
у вірності цієї класифікації.  
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Таблиця 3.9. 

ix  1iB  2iB  3iB  4iB  5iB  

1x  (0,0,0.1,0.2) (0.1,0.2,0.25,0.3) (0.25,0.3,0.45,0.5) (0.45,0.5,0.6,0.7) (0.6,0.7,1,1) 

2x  (-1,-1,-0.005,0) (-0.005,0,0.09,0.11) (0.09,0.11,0.3,0.35) (0.3,0.35,0.45,0.5) (0.45,0.5, 1, 1) 

3x  (0,0,0.5,0.6) (0.5,0.6,0.7,0.8) (0.7,0.8,0.9,1) (0.9,1,1.3,1.5) (1.3,1.5,∞,∞) 

4x  (0,0,0.02,0.03) (0.02,0.03,0.08,0.1) (0.08,0.1,0.3,0.35) (0.3,0.35,0.5,0.6) (0.5,0.6, ∞,∞) 

5x  (0,0,0.12,0.14) (0.12,0.14,0.18,0.2) (0.18,0.2,0.3,0.4) (0.3,0.4,0.5,0.8) (0.5,0.8,∞,∞) 

6x  (-∞,-∞,0,0) (0,0,0.006,0.01) (0.006,0.01,0.06,0.1) (0.06,0.1,0.225,0.4) (0.225,0.4,∞,∞) 

7x  (0,0,0.16,0.2) (0.16,0.2,0.23,0.27) (0.23,0.27,0.35,0.4) (0.35,0.4,0.6,0.8) (0.6,0.8, 1, 1) 
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Таблиця 3.10. 

ix  I II 

1i  2i 3i 4i 5i 1i  2i 3i 4i 5i

1x  0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

2x  0 0.8 0.2 0 0 1 0 0 0 0 

3x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

4x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

5x  0 1 0 0 0 0 0,6 0,4 0 0 

6x  1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

*
7x  0 0.4 0.6 0 0 1 0 0 0 0 

 
Лінгвістичне розпізнавання ступені ризику за таблицею 3.8 

дає ступінь можливості банкрутства як міжшарову між високим 
ступенем та максимальним ступенем можливості банкрутства, 
причому впевненість експертів від І-го кварталу до ІІ-го змен-
шується у тому, що наявний рівень відповідає саме високому 
ступеню.  

Крім того, отриманий лінгвістичний висновок може мати 

вигляд: ЯКЩО фінансові показники 7,1 , jX j  мають дуже низь-

кий/низький/середній/високий/дуже високий рівень (із урахуван-
ням рівня значущості), ТО можливість банкрутства максималь-
на/висока/середня/низька/незначна. 

При проведенні комплексної діагностики ризику банкрут-
ства (рівня менеджменту та ін.) підприємства звичайно викорис-
товують систему нечітких знань та атомарні предикати з нечіт-
кими логічними зв’язками типу: показник jX  суттєво більш зна-

чущий (більш значущий, суттєво менш значущий тощо), ніж по-
казник jX  . 
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4. Використання когнітивного моделювання для керування 
слабоструктурованими системами 

 
 Одним із сучасних підходів для проведення аналізу та роз-
в’язання комплексних економічних задач керування є використан-
ня когнітивного моделювання як методу, що забезпечує визначен-
ня сили і напрямку впливу факторів на переведення об’єкту 
керування у визначений цільовий стан з урахуванням схожості та 
різниці у впливі різних факторів на цей об’єкт.  
 У задачах керування складними економічними системами 
метою є досягнення змін у станах систем у деяку бажану сторону, 
а об’єктом керування – область проблеми, що розглядається як 
динамічна ситуація, складена з множини різнорідних (взаємодію-
чих напряму або опосередковано) факторів. Проте часто дослід-
жувані ситуації є слабо структурованими (ознаки слабо структуро-
ваності: недостатня визначеність факторів та зв’язків між ними; 
зміни параметрів системи можуть привести до суттєвих змін її 
структури, які важко передбачити; наявність якісних значень 
факторів або ступеня їх впливу, можливі нечіткі представлення, 
лінгвістичні оцінки, утворюючі лінійно впорядковану шкалу; зна-
чення параметрів ситуації отримані за даними експертів, тому є їх 
суб’єктивними оцінками). Економічні системи, що діють у слабо-
структурованих ситуаціях, еволюціонують у часі, причому для них 
є характерною можливість зникнення частини зв’язків або фак-
торів, зміни сили зв’язків. Тотожність таких систем підтвер-
джується тільки еволюційно (як саме вони перейшли з одного 
стану в інший). Прикладом таких систем є регіональні або галузеві 
моделі різних соціально-економічних систем, моделі, що вини-
кають при розрахунках бізнес-планів та інші моделі, що виходять 
за область релевантності (діапазону в межах якого зберігається 
фіксована модель поведінки витрат). 
 Основою методу когнітивного моделювання є використання 
когнітивної карти (когнітивна карта ситуації виступає в якості 
формальної моделі).  
 Під когнітивною картою розуміють орієнтований граф, реб-
рам якого поставлені у відповідність деякі ваги. Вершинами цього 
графу є множина факторів (концептів), що визначають ситуацію, 
орієнтованими ребрами – причинно-наслідкові зв’язки між факто-
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рами. Когнітивні карти можуть бути засобом структурування та 
формалізації ситуації або засобом її аналізу.  
 Спочатку в якості когнітивних карт використовували знакові 
графи, в яких ребра мають ваги +1, –1, знаки «+» та «-» позна-
чають відповідно додатній та від’ємний зв’язок або характер впли-
ву, а вага шляху є добутком значень ваги його ребер, причому за 
наявності додатних та від’ємних зв’язків у шляху від однієї вер-
шини до іншої характер впливу факторів невизначений. Звичайно, 
що за таких обмежень багато ситуацій неможливо проаналізувати. 
Для підтвердження вказаного розглянемо класичний приклад 
(рис. 4.1) аналізу ситуації з енергопостачання з використанням 
когнітивної карти. 

Приклад 4.1. Когнітивна карта енергопостачання регіону.  
Вплив фактору "Споживання електроенергії" на фактор "Вартість елект-
роенергії" на рис. 4.1 має два шляхи. Шлях довжини 1 (прямий влив) – 
додатний: зростання споживання (попиту) тут веде до збільшення вартос-
ті. Шлях довжини 2: зростання споживання (попиту) повинно викликати 
зростання енергетичних потужностей, яке, відповідно, повинне зменшити 
вартість електроенергії. Сумарний вплив буде невизначеним. Цикл "Спо-
живання електроенергії" – "Стан навколишнього середовища" – "Населе-
ність" є від’ємним: вважають, що стан навколишнього середовища напря-
му додатно впливає на збільшення населення, а споживання електроенер-
гії погіршує стан довкілля. Тому в цьому циклі можливі коливання станів  
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Рис. 4.1. Когнітивна карта енергопостачання регіону. 
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усіх трьох факторів. Цикл "Число підприємств" – "Споживання електро-
енергії" – "Енергетичні потужності" додатній (припускається, що зрос-
тання енергетичних потужностей прямо впливає на збільшення числа під-
приємств), а тому в ньому можливе постійне зростання зростання всіх 
трьох факторів. Це ж стосується і циклу з 5 факторів, який отримується 
додаванням факторів "Населенність" і "Число робочих місць". 
 Використання нечітких когнітивних карт у різних модифіка-
ціях як більш загального засобу аналізу ситуації привело до більш 
широкого використання когнітивного моделювання. В нечітких 
когнітивних картах ваги ребер – числа з відрізку [-1, 1] або 
значення з деякої лінгвістичної шкали, які характеризують силу 
впливу відповідного зв’язку чи ступінь впевненості у наявності 
цього зв’язку.  

Приклад 4.2. Аналіз впливів у нечітких когнітивних картах. 
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Рис. 4.2. Нечітка когнітивна карта.  

 
У прикладі 4.2 ваги всіх ребер приймають значення з лінгвістичної шкали 
{слабо, помірно, сильно}. Для аналізу впливу фактору C1 на C5 необхідно 
розглянути всі існуючі шляхи від фактору C1 до C5. В графі таких шляхів 
три: I1(C1, C5) = {C1, C3, C5}, I2(C1, C5) = {C1, C3, C4, C5}, I3(C1, C5) = {C1, 
C2, C4, C5}. За кожним шляхом обраховуються непрямі впливи C1 на C5:  

I1(C1, C5) = min{w13, w35} = min{cильно, сильно} = сильно, 
I2(C1, C5) = min{w13, w34, w45} = min{cильно, слабо, помірно} = слабо, 

I3(C1, C5) = min{w12, w24, w45} = min{помірно, cильно, помірно} = помірно. 
Вважають, що сумарний вплив фактору C1 на C5 дорівнює: 
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 (C1, C5) = max{I1(C1, C5), I2(C1, C5), I3(C1, C5)} = max{сильно, слабо, 
помірно} = сильно. 

 Ще більшим узагальненням когнітивних карт стала модель 
когнітивних карт, що керуються нечіткими правилами (RBFCM). В 
них нечіткі правила (продукції) мають форму висловів вигляду 
ЯКЩО-TO, умовна частина яких є виразом нечіткої логіки над 
лінгвістичними значеннями факторів (концептів) та відношеннями 
між ними, ребра графу відповідають відношенням впливу, вира-
женим умовними частинами правил, а кожному фактору спів-
ставляється база правил, складена з усіх продукцій, які мають у 
висновку означений фактор.  

При побудові когнітивної карти відбір базисних факторів 
проводять шляхом застосування PEST-аналізу, що виділяє чотири 
основні групи аспектів для визначення поведінки досліджуваної 
системи (політика, економіка, суспільство, технологія), які є взає-
мопов’язаними та характеризують різні ієрархічні рівні суспіль-
ства. Далі проводять ситуаційний аналіз проблеми за допомогою 
SWOT-аналізу (аналіз сильних і слабих сторін, можливостей, заг-
роз, їх взаємодії з урахуванням факторів зовнішнього середовища), 
результатом якого є виділення проблемних місць, можливостей, 
небезпеки. Отримана інформація є основою для визначення напря-
мів та шляхів розвитку системи, вироблення стратегії її розвитку.  

Ситуаційний аналіз дозволяє прогнозувати можливі події, 
підготувати альтернативні варіанти рішень із зниженим степенем 
ризику у виокремлених проблемних зонах. Формалізація знань, 
отриманих на етапі когнітивної структуризації (PEST- та SWOT-
аналізу), це – побудова когнітивної моделі розвитку системи.  

Отже, кожна когнітивна карта визначає структуру ситуації та 
формально представляється як орієнтований знаковий граф (Е, W), 
де Е – множина вершин – факторів ситуації, W=║wij║ – матриця 
суміжності, що відображає множину зв’язків між факторами (всі 
взаємодії факторів моделі визначаються матрицею суміжності гра-
фа). При проведенні аналізу ситуацій розглядають статичний ана-
ліз (аналіз наявної ситуації – як виділення та співставлення кау-
зальних ланцюгів: дослідження впливу одних концептів на інші та 
стійкості ситуації в цілому, пошук структурних змін для отриман-
ня стійких структур) або динамічний (генерація та аналіз можли-
вих сценаріїв розвитку ситуації у часі, наслідків впливу на еле-
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менти системи або зміни характеру зв’язків). Внаслідок цього кон-
цепти поділяють на цільові (їх значення намагаються привести до 
бажаного стану), керовані (значення контролюються для досягнен-
ня заданої цілі), проміжні (необхідні для опису предметної облас-
ті). Прикладом задач статичного аналізу є задачі дослідження 
впливу одних факторів на інші, дослідження стійкості ситуації, по-
шуку структурних змін для отримання стійких структур. 

Стійкість когнітивної карти визначається характером її зво-
ротних зв’язків. Значення початкової змінної концепту при прохо-
ді дуг карти тільки із знаком «+» може бути сильно збільшеним за 
рахунок утвореного додатного зворотного зв’язку. Вважають, що в 
циклі існує додатній зворотний зв’язок, якщо в ньому парне число 
знаків «–» або їх немає (від’ємний – непарне число знаків «–»). 
Загальний зворотний зв’язок між двома концептами є сумою зво-
ротних зв’язків у циклах на всьому шляху між ними. Якщо у 
когнітивній карті є декілька додатних циклів, це може привести до 
нестабільності системи навіть за незначної початкової зміни. Наяв-
ність від’ємних зворотних зв’язків часто веде до стабілізації систе-
ми. Проте іноді це також може викликати великі коливання моделі 
та нестабільну ситуацію. Система, що описується когнітивною 
картою, є стійкою, якщо значення всіх тих змінних концептів, на 
які не впливають зовнішні збурення, не змінюються під впливом 
будь-яких змін значень однієї або декількох змінних, що отриму-
ють вплив зовнішніх причин. Змінна є стабільною початковою 
змінною, якщо різке збільшення її значення не приводить до різ-
кого збільшення значень інших змінних системи. Аналіз стійкості 
когнітивної карти є дуже корисним, проте він недостатній для 
прийняття рішення за проблемою.  

 
 

4.1. Взаємовплив факторів та основні показники нечітких 
когнітивних карт 

 
На практиці використовують нечіткі когнітивні карти, в яких 

кожна дуга визначає не тільки напрям і характер, а й ступінь 
впливу (вагу) пов’язаних концептів. Нечітка когнітивна карта 
являє собою причинно-наслідкову мережу G = (Е, W), де Е – 
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множина концептів ei  Е; W – множина зв’язків w(ei, ej)  W, w: 
ЕЕ  [-1, 1].  

Визначення взаємовпливів концептів є задачею знаходження 
сукупного причинного ефекту (або максимальної «ваги» шляху) 
від концепта ei до концепта ej (наприклад: ei  ek1  …  ekn  еj) 
на нечіткому графі відповідної когнітивної карти, що задається не-
чіткою матрицею. Взаємовплив концептів ei та ej визначають як: 

),(),( 1
1




 pp
jPp

m

k
ji eewTee , 

T – оператор Т-норми, jP  - наявні шляхи між концептами ei та ej.  

Для визначення взаємовпливу концептів ei та ej на основі 
когнітивної карти з додатно-від’ємними нечіткими зв’язками 
отримують матрицю додатних зв’язків R розміром 2n2n, 
елементи якої визначаються з матриці W = [w(ei, ej)]nn: 

r2i1,2j1 = w(ei, ej), r2i,2j = w(ei, ej)   якщо  w(ei, ej)  0, 
r2i1,2j = w(ei, ej), r2i,2j-1 = w(ei, ej)   якщо w(ei, ej)  0, 

інші елементи матриці R приймають нульове значення. 
Далі отримують транзитивне замикання матриці R як транзи-

тивне замикання нечіткого бінарного відношення ( l

l
RR






1
). Вико-

ристовуючи отриману матрицю уводять матрицю V  порядку п до-
датно-від’ємних пар зв’язків, що складається з додатно-від’ємних 
пар елементів ),( ijij vv , утворених за правилом: 

ijv  = max(r2i1,2j1, r2i,2j), 

ijv   max(r2i1,2j, r2i,2j1). 

Елементи матриці V =  ),( ijij vv ] можуть використовуватися в 

якості показників, що характеризують динаміку досягнення цілей.  
Основними показниками нечітких когнітивних карт є консо-

нанс, дисонанс (нечітке доповнення консонансу), вплив концептів. 
Якщо (i, j) зв’язок у транзитивно замкненій когнітивній мат-

риці, то консонансом впливу фактору ei на фактор еj вважають  

ijij

ijij
ij

vSv

vSv
с  ,  
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а впливом факторів  

),,max()( ijijijijij vvvvsignp   де ijij vv  .  
Консонансом впливу і-го концепту на систему вважають: 

,
1

1




n

j
iji c

n
С  

де ijc  - консонанс впливу і-го концепту на j-й. 

Консонансом впливу системи на j-й концепт вважають: 

,
1

1




n

i
ijj c

n
С  

де ijc  - консонанс впливу і-го концепту на j-й. 

Аналогічно розглядають показники дисонансу та показники 
впливу концепту на систему 
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Важливими також є показники взаємного консонансу, дисо-
нансу та показники взаємного додатного та від’ємного впливу. 

Взаємний консонанс (диссонанс) впливу факторів ei та еj: 

jiijjiij

jiijjiij
ij

vSvSSvv

vSvSSvv
с

)()(
  )1( ijij cd  . 

Взаємний додатній (від’ємний) вплив факторів ei та еj: 

jiijij Svvp   ( jiijij vSvn  ). 

Для аналізу нечітко-цільових динамічних систем, представ-
лених нечіткими когнітивними картами використовують наступні 
матриці взаємного консонансу, дисонансу, додатного та від’ємно-
го впливу. Обираючи відповідний тип матриці та задаючи множи-
ну  –перерізу для відношення, що описується матрицями, можна 
отримати бінарну матрицю, що є аналогічною до матриці схожос-
ті, і виділити класи зв’язаних факторів, що характеризуються зада-
ним рівнем відносно відповідної властивості (взаємного консонан-
су, дисонансу, додатного та від’ємного впливу).  
Приклад 4.3. Нехай отримано нечітку когнітивну карту для дослідження 
деякого процесу, яка вказана на рис. 4.3.  
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Рис 4.3. Нечітка когнітивна карта системи. 
 
Для такої когнітивної карти (4 концепти) маємо наступну матрицю 
зв’язків W: 
 

ijW  

0 0.3 0 0 

0 0 0 0.2 

0 -0.6 0 0 

0.5 -0.4 0.5 0 

 
Матриця додатних зв’язків R матиме вигляд: 
 

ijR  

0 0 0.3 0 0 0 0 0 

0 0 0 0.3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0.2 0 

0 0 0 0 0 0 0 0.2 

0 0 0 0.6 0 0 0 0 

0 0 0.6 0 0 0 0 0 

0.5 0 0 0.4 0.5 0 0 0 

0 0.5 0.4 0 0 0.5 0 0 

 
Для визначення узгоджених відношень взаємовпливів концептів 

отримаємо транзитивно замкнену матрицю R   
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ijR  ( 5432 RRRRRR  ) 

0.03 0.0024 0.3 0.024 0.03 0.0024 0.06 0.0048 

0.0024 0.03 0.024 0.3 0.0024 0.03 0.0048 0.06 

0.1 0.008 0.03 0.08 0.1 0.008 0.2 0.016 

0.008 0.1 0.08 0.03 0.008 0.1 0.016 0.2 

0.0048 0.06 0.048 0.6 0.0048 0.06 0.0096 0.12 

0.06 0.0048 0.6 0.048 0.06 0.0048 0.12 0.0096 

0.5 0.04 0.15 0.4 0.5 0.04 0.03 0.08 

0.04 0.5 0.4 0.15 0.04 0.5 0.08 0.03 

 
Далі отримується матриця V  порядку п додатно-від’ємних пар 

зв’язків, що складається з додатно-від’ємних пар елементів ),( ijij vv , 

утворених як: ijv  = max(r2i1,2j1, r2i,2j), ijv   max(r2i1,2j, r2i,2j1). Вона 

буде мати вигляд: 
(0.03, -0.0024) (0.3, -0.024) (0.03, -0.0024) (0.06, -0.0048) 

(0.1, -0.008) (0.03, - 0.08) (0.1, -0.008) (0.2, -0.016) 

(0.0048, -0.06) (0.048, -0.6) (0.0048, -0.06) (0.0096, -0.12) 

(0.5, -0.04) (0.15, -0.4) (0.5, -0.04) (0.03, -0.08) 

 
Отримані матриці дають можливість обчислити основні показники 

нечітких когнітивних карт (консонанс, дисонанс, додатний та від’ємний 
впливи концептів). Наприклад, якщо (1, 2) та (3, 1) зв’язки у транзитивно 
замкненій когнітивній матриці, то консонанси впливу фактору e1 на 
фактор е2 та e3 на фактор е1: 

1
1212

1212
12 

vSv

vSv
с , 08.0

3131

3131
31 

vSv

vSv
с  .  

 
 

4.1.1. Визначення взаємовпливу та зв’язка концептів за 
додатно-від’ємною матрицею 

 
Алгоритм інтелектуального когнітивного агента [5] допома-

гає виявити інформацію про позитивний (негативний) зв’язок та 
взаємовплив концептів у додатно-від’ємній транзитивно замкненій 
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матриці когнітивної моделі. На практиці його часто використову-
ють замість розв’язання задач пошуку на графах. 

1. Знаходиться транзитивне замикання матриці R  

l

l
RR






1
. 

2. Вказати номера вершин графа ),( ji  між якими шукають мак-

симальний («за вагою») нечіткий шлях. Згідно використову-
ваного вище маємо: два парних номера відповідають додат-
ному шляху, два непарних - від’ємному. 

3. Розв’язується рівняння byRу    ( bRу  ). Тут T
lyyу ),...,( 1  

– ваги максимальних елементарних шляхів з однієї обраної 

вершини до іншої, .,1  ,  ,),...,( 1,,
1

1 liTrrbbbb nkki

n

lk
i

T
l  


  

 
 
4.2. Дослідження когнітивного процесу 
 
Взаємовплив вершин когнітивної карти можна розглядати з 

точки зору зміни когнітивного процесу. Для цього уводяться 
правила зміни ваги концептів )(txi  у графі когнітивної моделі.  

Так як усі взаємодії змін факторів в момент t+1 повністю 
визначаються матрицею суміжності W та вектором змін факторів у 
момент t, то для опису взаємодії факторів, наприклад, виду «за 
значного збільшення фактору К фактор М сильно зменшується» 
існує сформульований вираз, що описує явище «якщо значення 
фактору K збільшується на хk відсотків, то значення фактору M 
зменшується на хm відсотків», що називають моделлю сумування 
впливу факторів. У загальному вигляді його записують як:  

)),(()1( WtХFtХ  .     (4.1) 

Зважаючи на те, що wij є числами з [-1, 1], маємо, що зміна будь-
якого фактору не робить великих змін в інших факторах. Достат-
ньою умовою затухання одиничного впливу є те, що відображення 
вектору значень факторів у момент часу t в їх значення в момент 
часу t+1 стискаюче. Якщо ж відбувався вплив декількох зв’язків 
на фактор (в одну вершину входить декілька стрілок), то однознач-
ної відповіді щодо взаємодії змін за кожною стрілкою зробити 
неможливо.  
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 Для випадку лінійної взаємодії факторів вираз (4.1) спрощу-
ється - автономний когнітивний процес визначається за правилом:  

)()1( tХWtХ   

(найбільш проста інтерпретація – сумування: 

.,1  ),()1(
1

nitxWtx k

n

k
iki  

                       
 (4.2) 

яка відповідає закону сумування сил). У формулах (4.1), (4.2) )(txk

- елементи когнітивного вектора стану )}(),...,({)( 1 txtxtХ n , що 

характеризують вагу концептів. 
У випадку нелінійної взаємодії факторів часто застосовують 

модель, де враховують вплив усіх діючих факторів, але керуються 
найсильнішим з них: 

  ),()1( txWtx NiNi   

де N таке, за якого досягається .,1  ,)((max nktxW iik
k

   

Для нечітких когнітивних карт автономний когнітивний про-
цес визначається за правилом: 

,,1  ),)(()1(
1

niTwtxtx ikk

n

k
i 


 

( WtХtХ TT )()1(  ) 

де )(txk - елементи когнітивного вектора стану, що характери-

зують вагу концепту. 
 Вектор стану )}(),...,({)( 1 txtxtХ n  та матрицю W  назива-

ють когнітивною системою на кроці моделювання t. 
 
 
 
4.2.1. Прогноз розвитку ситуації в когнітивних картах 

(пряма задача) 
 

Когнітивні карти дозволяють отримати прогноз розвитку си-
туації у послідовні моменти t, t+1, …, t+N, тобто вказати вектори 
стану ситуації X(t), X(t+1), …, X(t+N) (де значення моменту t - 
номер кроку моделювання). Стан ситуації в послідовні моменти t, 
t+1, …, t+N в нечітких когнітивних моделях визначається парами: 
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X(t), C(t), X(t+1), C(t+1), …, X(t+N), C(t+N), де C(t) – вектор 
когнітивного консонансу значення фактору.  

Для отримання прогнозів розвитку ситуації в нечітких когні-
тивних картах із лінгвістичними значеннями концептів для відпо-
відних факторів визначають впорядковану множину лінгвістичних 
значень Zi ={ziq} та шкалу фактору як відображення лінгвістичних 
значень на відрізок числової осі [0,1], тобто : Zi Xi, де Xi ={xiq}, 

xiq  [0,1], Qq ,1 . Задають початковий стан ситуації як вектор 

значень усіх факторів ситуації X(0)=(x1
0, …, xn

0) та початковий 
вектор приростів факторів ситуації P(t)=(p1,…, pn). 

Якщо в системі всі функції впливу однакові та залежать не 
від значень вхідних факторів, а від їх приростів, задача прогнозу 
розвитку ситуації у часі під дією зовнішніх впливів, що змінюють 
значення факторів (пряма задача), після відображення лінгвістич-
них шкал на відрізок [0, 1] формулюється як задача знаходження 
векторів станів ситуації X(1), …, X(N) та векторів приростів Р(1), 
…, Р(N) у послідовні дискретні моменти 1, …, N за початкових 
векторів стану X(0) і приростів факторів P(0)=(p1(0),…, pn(0)). 

Вказана задача розв’язується за допомогою матричного спів-
відношення P(t+1)=P(t) W, де   - правило max-product: pi(t+1) = 

(wjipj(t)). Тобто, приріст pi(t+1) - це максимальний з до-

бутків wji pj(t), де максимум береться за всіма факторами, вхідними 
для фактору еi (для інших факторів wji =0).  

Далі обчислюються прирости в послідовні моменти 1, …, N, 
та вектори станів ситуації: X(t+1) = X(t)+P(t+1).  

Разом з обчисленням прогнозу обчислюють вектори консо-
нансу C={c1(t+1), …, cn(t+1)}. Когнітивний консонанс значення 
фактору ci(t+1)  C(t+1) використовують для характеристики впев-
неності в результатах моделювання (ступені визначеності прогнозу 
на момент t+1). Для цього у нелінійному випадку використовують 
вираз: 

ci(t+1) = , 

)),(max()( txWtp kik
k

i   )),(max()( txWtp kik
k

i   

j
max

)1()1(

)1()1(








tptp

tptp

ii
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де (t+1) - максимум додатних приростів, (t+1) - максимум 

абсолютних величин від’ємних приростів на вході фактору еi.  
Для лінійного випадку застосовують вираз: 

,,1  ,

)1(

)1(

)1(

1

1 ni

txW
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n

k
kik
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n

k
ik
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в якому на відміну від нелінійного випадку, де розглядають макси-
мальні додатній та від’ємний впливи, розглядають сумарні додат-
ний та від’ємний впливи.  

Інтервали значень консонансу можуть мати лінгвістичні ін-
терпретації. Отримане значення консонансу означає ступінь впев-
неності у висновку, відповідності очікуваної та отриманої інфор-
мації (при ci(t)1 впевненість суб’єкту в значенні фактору макси-
мальна, при ci(t) 0 мінімальна). Максимальна впевненість із зна-
ченням 1 досягається, коли немає факторів, що діють у різних 
напрямках, мінімальна із значенням 0 – коли є приблизно рівні за 
силою супротивні впливи.  
 
Приклад 4.4. В якості прикладу наведемо результати когнітивного 
моделювання для інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень 
керування транзитною торгівлею промисловими товарами за роботою [6], 
а саме сценарій можливого розвитку транзитної торгівлі. Надана в [6] 
когнітивна карта (рис. 4.4) визначає структуру організації бази моделей 
транзитної торгівлі. Так як кінцевою метою діяльності торгової кампанії 
є збільшення доходності її операційної діяльності, що забезпечує її стійке 
довгострокове існування, сценарій розвитку розглядається саме з точки 
зору збільшення доходності (доходності угод, операцій і т.д.). На 
доходність всіх угод, операцій та ін. складових діяльності кампанії 
впливає багато факторів: ціна постачальника, можливість доставки, 
розвиненість логістичної інфраструктури постачальника та клієнта, 
кваліфікації персоналу відділу продаж та ін.   


ip 

ip
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Рис. 4.4. Когнітивна карта «Система керування оптовою торгівлею 
промисловими товарами» [6]. 

 
Результатом дослідження сценарію розвитку ситуації за умови 

зростання ринку кредитування (за рахунок зниження відсоткової ставки) 
з точки зору доходності угод (схем поставки) є наступний висновок: 
зростання ринку кредитування вже на 3 кроці моделювання веде до 
зростання доходності, після 5 кроку відбувається її стрімке зростання 
(рис. 4.5). Вдосконаленню схем поставки також після 5 кроку моделю-
вання відповідає стрімке зростання доходності. 

Додатково в [6] проводився аналіз розвитку ситуації з точки зору 
доходності угод для таких факторів як: оборотний капітал фірми та 
транспортні організації. В результаті проведеного моделювання (рис. 4.5) 
зроблений висновок, що доходність торгових фірм напряму залежить від 
оборотного капіталу, збільшення якого створює більше сприятливих 
можливостей на ринку кредитування. Доходність торгових фірм також 
напряму залежить і від рівня розвинення транспортних організацій, 
якому, в свою чергу, сприяє зростання ринку кредитування. 
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кроки моделювання 

 
Рис. 4.5. Сценарії розвитку ситуації за умови зростання 

ринку кредитування. 
 
 
 
  

доходність угоди
схема поставки 
оборотний капітал фірми 
транспортні організації 
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5. Методи дослідження економічних систем управління 
засобами теорії інформації 

 
У різних явищах, процесах та станах систем певною мірою 

присутня невизначеність або різна інформативність. Якщо невиз-
наченість об’єкта за станами змінюється, то величина різниці не-
визначеностей (наприклад, за різні моменти часу) може характе-
ризувати цю зміну. Тому використання кількісного показника міри 
невизначеності (або ентропії) є одним з підходів для дослідження 
економічних систем.  

Розглянемо задачу пошуку «першої смерті» одного з товарів 
або послуг однорідної групи, що виробляються деякою фірмою. 
Усі об’єкти (товари або послуги) групи є елементами ZYX ,...,,  де-
якої кінцевої множини. Кожен з них має свій життєвий цикл. Ін-
формація про життєвий цикл є дуже важливою для функціону-
вання фірми, вона пов’язана з прийняттям рішення про зміни в 
асортименті товарів або послуг, напрямами інвестування тощо. 
Проте знаходження відповідних законів розподілів майже немож-
ливе. Практичний інтерес представляє задача пошуку «першої 
смерті» товару, тобто «смерті» одного з товарів групи, першої для 
товарів групи. Відповідь на цю задачу дозволить проводити об-
ґрунтовану та своєчасну інноваційну політику, приймати рішення 
про перехід до нової групи з точки зору асортименту або ваги 
товарів, які залишилися у групі. 

Для розв’язання задачі «першої смерті» об’єкту з однорідної 
групи використаємо поняття систем бінарного типу з відношенням 
еквівалентності (П-систем).  

Нехай з усіх множин елементів з бінарним відношенням 
 R, , де   - множина елементів, R  - відношення, розглядаються 

тільки такі множини A  кінцевої потужності N , для елементів 
яких бінарне відношення R  задовольняє умовам рефлексивності, 
симетричності, транзитивності. Тоді множини A , кінцевої потуж-
ності N  називають П-системами. 

Вказані властивості дають можливість розбити множину A  

відношенням еквівалентності R  на класи еквівалентності *
ia , 


i

iaA * , які попарно не перетинаються. 
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Визначення. П-системою називають реляційну систему з одним 
відношенням еквівалентності. Станами П-системи називають не-
ізоморфні розбиття деякої кінцевої множини A . 

П-системи можуть бути зображені графами. Властивості П-
системи вказують, що кожна П-система має кінцеве, строго виз-
начене число станів. Так як вона є бінарною з відношенням екві-
валентності, то її стани зображуються або повним графом, або 
об’єднанням кінцевого числа повних графів.  

Загальне число станів П-системи потужності n для 82  n  
можна одержати за допомогою асимптотичної формули Харді і 
Романуждана [7]: 
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Згідно наведеної формули [7]: 
 

n  1 2 3 4 5 6 7 8 

nS  1 2 3 5 7 11 15 22 

 
Крім того, 

2121 nnnn SSS  .  

Загальне число вироджених станів – величина, яку познача-
ють nSR nn   і називають числом розщеплення. В термінах тео-

рії графів число nR  показує скільки у П-системи потужності п мо-

же бути неопорних станів, що описуються графами, які можливо 
представити об’єднаннями однакового числа повних підграфів (од-
накового з опорними станами). 

Потужність п, число вироджених станів nR  та число станів 

nS  є основними характеристиками кожної П-системи.  
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Елементи, що утворюють П-систему, можуть мати стохас-
тичну або детерміновану природу. Виконання бінарним відношен-
ням R умов рефлективності та симетричності залежить тільки від 
природи елементів цього відношення. Для виконання умови тран-
зитивності необхідне виконання деяких обмежень, що накладають-
ся на інформаційні показники П-систем. З цією метою розглянемо 
інформаційний показник міри кількості інформації. Нехай x і y – 
деякі події на вході та виході блоку досліджуваного процесу. Для 
визначення кількості інформації, що передана через блок, обрахо-
вують кількість інформації, що міститься у події y відносно події x: 
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/
log);( 2 xp

yxp
yxI   

(величина симетрична відносно х та у, тобто    xyIyxI ;;  , тому 

її називають взаємною інформацією між х та у; крім того, має 

місце:  
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yxI  де  xI  та  yI  – кількість 

власної інформації відповідно у  x та у). 
Оскільки власна інформація події може бути інтерпретована 

як кількість інформації, що необхідна для однозначного визначен-
ня, тому кількістю інформації, яка у середньому повинна матися, 
щоб виділити будь-яку подію з набору Х, є середнє значення ін-
формації (ентропія): 

   
X

XHXpXpXI )()(log)( 2  

(ентропія   MXH 2log , де М – число подій у наборі Х).  

Нехай маємо деякі стани jki aaa ,,  (що мають стохастичну 

природу) з усіх п станів. В якості бінарного відношення R вибрано 
стохастичну взаємозалежність, яку можна виразити через умовну 
та безумовну ентропію. Вона задовольняє умовам рефлективності 
та симетричності. Щодо умови транзитивності необхідним є 
виконання нерівності 

 )/()/(),( kjkiji aaHaaHaaH  ,                      (5.1) 
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де )/( ki aaH  та )/( kj aaH  - середні умовні ентропії елементів, 

),( ji aaH  - загальна їх ентропія. Саме ця нерівність дає те, що для 

будь-яких станів jki aaa ,,  із взаємозалежностей (рефлективності 

та симетричності) станів ki aa ,  та jk aa ,  випливає взаємозалеж-

ність станів ji aa , . Щодо П-систем це означає, що П-система вини-

кає, якщо при розгляді будь-яких трьох елементів цієї системи 
інформація про один з них не настільки зменшує суму умовних 
ентропій двох інших, щоб вона стала менше їх загальної ентропії. 
Тобто, нерівність (5.1) є умовою синтезу П-системи із стохас-
тичних елементів, для бінарних відношень між якими виконуються 
умови симетричності та рефлективності. Для сукупностей елемен-
тів детермінованої взаємозалежності, які можуть бути у бінарних 
відношеннях, нерівність (5.1) виконується завжди, отже вони є 
тільки П-системами. 

Нерівність (5.1) є достатньою умовою для виконання вимоги 
транзитивності залежності між стохастичними елементами [7], а 
величина  

),()/()/( jikjki aaHaaHaaHK   

використовується як інформаційний показник синтезу П-системи: 
якщо K < 0 – система  не  виникає,  для K  0 – система  виникає  

(   ,jki   nknjni ,1  ,,1  ,,1  ). 

Повернемося до задачі визначення «першої смерті» для 
одного товару з деякої групи товарів. Нехай група товарів, що 
вироблялася деякою фірмою, містить чотири найменування (X, Y, 
Z, W), а випадкові величини х, у, z, w характеризують «вік» від-
повідних товарів. Знаючи закон розподілу моменту «першої 
смерті» одного з членів групи ( }),,,(min{ wzyxT ) можна визначити 

довжину життєвого циклу кожного з членів групи. Якщо х, у, z, w – 
неперервні випадкові величини, то умова (5.1) буде мати вигляд: 
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де випадкові величини jki aaa ,,  відповідають будь-яким трьом 

елементам з набору х, у, z, w.  
На практиці (маркетингові дослідження тощо) використову-

ють закони розподілу Ерланга, лонгнормальне та узагальнене 
експоненційне. Згідно властивостей цих розподілів для дослід-
ження П-систем можливе використання лише однопараметричного 
узагальненого експоненційного та двох параметричного лонгнор-
мального розподілів [7].  

Так як усі елементи однорідної групи товарів взаємозалежні 
між собою, то групи товарів є П-системою, стан якої інваріантний 
відносно часу та описується повним графом. Для цієї групи та її 
елементів, що є множиною потужності 4, повинна виконуватися 
умова транзитивності для елементів будь-якої підмножини потуж-
ності 3.  

В обраній групі (X, Y, Z, W) можливі наступні підмножини з 
трьох елементів: X, Y, Z; X, Y, W; X, Z, W; Y, Z, W. Будь-яка з цих 
підмножин є П-системою, якщо для неї виконується умова (5.1). 
Уся однорідна група (X, Y, Z, W) буде П-системою, якщо умова 
(5.1) має місце для всіх підмножин: X, Y, Z; X, Y, W; X, Z, W; Y, Z, 
W.  

Для однопараметричного узагальненого експоненціального 
розподілу функція щільності може бути записаною у вигляді: 
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Для узагальненого експоненціального розподілу має місце [7] 
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Вирішення задачі про «першу смерть» для одного товару з 
однорідної групи товарів зводиться до визначення співвідношення 
між параметрами jki  ,, , щоб виконувалася умова транзитив-

ності (5.1). Враховуючи конкретні значення ik  з умови (5.1) от-

римується значення, які обмежують знизу логарифм добутку двох 
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параметрів ji  , . Для групи з чотирьох товарів можна отримати 

[7], що для всіх можливих комбінацій 

jijiji    ,4,2  ,3,1  ,51678.1ln  . 

Звідки 12.24321    і функція розподілу випадко-

вої величини «першої смерті» одного  з  членів  однорідної  групи  
( }),,,(min{ wzyxT )  

.ln)exp(
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Отримане дає можливість обчислити ймовірність того, що з 
деякого моменту t до деякого моменту t1 відбудеться «смерть» 
товару 

.)()}),,,(min{(
1

1 
t

t

daaftwzyxTtP  

Розглянутий підхід застосовують також для вирішення задач 
кількісної оцінки природних та техногенних ризиків при керуванні 
інвестиціями в об’єкти промислового та суспільного будівництва 
тощо. Якщо позначити (X, Y, Z, W) випадкові величини, що від-
повідають подіям, які, наприклад, відбулися внаслідок деяких еко-
номічних (або екологічних, техногенних для небезпечних об’єктів) 
факторів на деяких 4 ділянках будівництва. Ці випадкові процеси 
будуть взаємозалежними, як прояви дії однієї групи факторів (на-
приклад, економічних). Шукають розподіл випадкової величини 

}),,,(min{ wzyxT  першого катаклізму економічного (екологічного, 

техногенного, соціального) характеру на деякій ділянці. Якщо ж 
задається деякий рівень ймовірності появи катаклізму, то знаючи 
ймовірності розподілу випадків «смерті», можна визначити мо-
мент, коли відбудеться катаклізм або інтервал часу, впродовж яко-
го «смертельної» події не відбудеться.  
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6. Технологічні процеси як алгебраїчні функціональні мережі. 
Функціональні моделі 

 
Систему, яка може представляти деяку технологію, процес 

виробництва тощо, представляють у вигляді  YSHXG ,,, , де

,...},{ 21 XXX   – предмети праці, ,...},{ 21 HHH   – суб’єкти пра-

ці, ,...},{ 21 SSS   – засоби,  – продукт праці, F – процес функціо-

нування, в якому здійснюється перетворення Х в Y за допомогою  S 
та H. 

У загальному випадку задачу забезпечення бездефектності 
продукту праці Y формулюють як задачу мінімізації середніх су-
марних витрат min)(  YY PCСС , YС  – середні витрати (час 

або гроші), на отримання продукту, )( YPС  – середні витрати, по-

в’язані із застосуванням продукту, як функція його бездефектності 
(з урахуванням витрат на усунення наслідків дефектів), YP  – ймо-

вірність відсутності дефектів у продукті. 
У зв’язку з високою трудомісткістю, часто неможливістю, 

встановити залежність )( YPС , на практиці задачу, вказану вище, 

формулюють у вигляді такої задачі оптимізації: 
Знайти YSHX ,,,  за яких 
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С min,
 – пряма задача, 
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P max,
 – двоїста задача. 

Будується модель, що дозволяє обчислювати значення цільо-
вих функцій та обмежень за фіксованих значень керованих змін-
них, що характеризують властивості FSHX ,,, . Бездефектний 
синтез передбачає генерацію потенційно можливих варіантів по-
будови системи, які оцінюються та відбираються за критеріями 
прямої та двоїстої задач. Генерація варіантів здійснюється пере-
твореннями моделі бездефектності, що побудована, для покращен-
ня показників YP  та YC . Ці покращення відбуваються шляхом по-

кращення властивостей елементів системи ),,( SHX  та процесу її 

функціонування F. Типовими покращеннями є: підвищення якості 
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предметів праці, підвищення рівня кваліфікації суб’єктів праці, 
збільшення надійності засобів праці, уведення контрольних точок 
у процесі функціонування тощо. 

Основою методики формалізованого бездефектного проекту-
вання технологічних систем є використання функціональних ме-
реж [8], які представляють у вигляді взаємопов’язаних описів: ал-
горитмічного та ймовірнісного. Алгоритмічний опис відображає 
логіко-часову послідовність подій (процесу виробництва, техноло-
гії тощо), які відбуваються у процесі перетворень предметів праці 
Х у результат праці Y. Елементами опису є оператори та логічні 
умови. Операторами описують предмети праці, елементи процесу 
праці (операції, дії, роботи) та продукт праці. Логічними умовами 
описують перевірки, що виконуються для ідентифікації станів 
предметів праці, елементів процесу праці та продукту праці (конт-
роль працездатності, якості предметів праці, вірності перетворень 
предметів праці; підсумковий контроль тощо). 

Ймовірнісним описом є отримані на основі алгоритмічного 
формули розрахунку показників YP  та YC  за відомими характе-

ристиками витрат та ймовірностей вірного виконання операторів 
та логічних умов. Вважається, що між цими описами існує одно-
значна відповідність. 

Принцип модульності функціональної мережі (підмережі) 
дає можливість розглядати ієрархічність побудови. Ієрархічність 
процесу отримання продукту праці дозволяє представити функціо-
нальну мережу у вигляді потокового графу, в якому: 
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Кожен вузол цього графу може мати подібне деревовидне 
представлення, яке відповідає ієрархічним рівням деталізації про-
цесів праці. Так, при проектуванні технологічних процесів прий-
нятний їх опис на рівні маршрутів, технологічних операцій і пере-
ходів. 

Функціональні мережі можуть мати дефекти різних типів 
внаслідок того, що вони можуть мати операторні та логічні еле-
менти з різними результатами, які відповідають множині дефектів, 
що моделюються.  
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Згідно принципу покращуючих перетворень для функціо-
нальних мереж система перетворюється доти, доки не буде знай-
дений такий варіант системи, що забезпечує необхідні значення 
бездефектності YP  та витрат YC , які досягаються за умов вико-

нання покращуючих підстановок (тобто заміни деякого фрагменту 
функціональної мережі іншим, що веде до зростання YP  і/або 

зменшення YC ). 

При отриманні моделей за допомогою функціональних ме-
реж розглядають декілька рівнів. На рівні елементарних операцій 
праці часто використовують регресійні моделі. На рівні техноло-
гічних процесів, операцій, дій та ін. за відомими вимогами до 

припустимих значень D
Y

P  та D
Y

C  визначають аналітичні показники 

процесу виробництва або технології, що моделюється. Наступним 
рівнем є аналіз та синтез процесу від рівня елементарних дій за 
всіма рівнями ієрархії. 

 
 
 

6.1. Технологічні та інші процеси праці як алгебраїчні 
функціональні мережі 

 
Алгебраїчною функціональною мережею називають пред-

ставлення функціонування технологічних процесів у парі алгебр 
) ,( оцоп аа , де оп	  алгебра опису процесу функціонування вироб-

ничого процесу, оц  алгебра кількісної оцінки процесу функціо-
нування (наприклад, за показниками бездефектності та витрат). 
Алгебри опису та оцінки є парами множин: ooneonоп MMа ..  , , 

ooцeoцоц MMа ..  , , де eonM .  – множина описових елементів за до-

помогою яких проводиться опис процесу функціонування обраної 
системи (тобто технології, технологічного процесу і т.д.) з ураху-
ванням подій, що проводять до виникнення, виявлення та усунен-
ня дефектів; оonM .  – множина описових операцій, що задають від-

ношення між описовими елементами; eoцM .  – множина оціночних 

елементів (ймовірнісно-вартісних характеристик, за допомогою 
яких оцінюються якість виконання описових елементів та відпо-
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відні витрати); оoцM .  – множина оціночних операцій (операцій 

над оціночними елементами, за допомогою яких обчислюються 
імовірно-вартісні характеристики всього процесу функціонування 
системи). 

Вводяться взаємно-однозначні відповідності між описовими 
елементами з множини eonM .  та оціночними елементами з мно-

жини eoцM . , між описовими операціями з множини оonM .  та оці-

ночними операціями з множини оoцM . . Встановлення такої відпо-

відності дає можливість зробити кількісну оцінку процесу функ-
ціонування описуваної системи формальною процедурою: достат-
ньо буде описати процес за допомогою описових операцій в ал-
гебрі опа , а потім замінити кожну описову операцію відповідною 

оціночною з алгебри оца . Процедуру заміни описових операцій їх 

оціночними аналогами при дослідженні функціональної мережі на-
зивають укрупненням.  

Процедура укрупнення базується на застосуванні поняття 
функціональних одиниць і структур [8].  

Функціональною одиницею називаються описовий елемент з 
множини описових елементів eonM .  разом з відповідними до нього 

оціночними елементами з множини оціночних елементів eoцM . . 

Функціональною структурою називають описову операцію з 
множини описових операцій оonM .  разом з відповідними до неї 

оціночними операціями з множини оціночних операцій оoцM . . 

 
 
 

6.1.1. Оператори алгоритмічного опису технологічних процесів 
 

В основу алгебри опису подій (причому, як вказувалося ви-
ще, процеси праці розглядаються як дискретні) покладено модифі-
ковану систему алгоритмічних алгебр Глушкова 21,,,  BUa , 

де: U  – 	множина операторів, ,...},,{ DCAU  ; B  – множина ло-

гічних умов, ,...},,{ B ; 1  – 	множина операцій, що пород-
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жують логічні умови з множини B ; 2  – множина операцій, що 

породжують оператори з множини U .  
Оператором А вважають відображення інформаційної мно-

жини М до себе, тобто це перетворення виду ′ А , таке, що 
М – стан системи до виконання оператора А, ′	М – стан 

системи після виконання оператора А. Інформаційна множина М 
для обраної системи це множина усіх можливих станів системи 
включаючи стани предметів, засобів, суб’єктів та продуктів праці. 

Логічною умовою   вважають відображення наявного стану 
описуваної системи у двох елементну множину }1 ,0{ , в якій 1 оз-

начає істинність, 0 – хибність. 
До операцій, що породжують логічні умови, тобто операцій 

з множини 1 , відносять [8]: булеві операції (диз’юнкції, кон’юн-

кції, заперечення); операцію множення зліва умови на оператор 
 A , зміст якої полягає в перевірці умови   після виконання 

оператора А, причому 1 , якщо після виконання оператора А 

умова 1  (відповідно 0  при 0 ). Основними властивос-

тями операції множення зліва є:  AA  ,  AAA  )( , 

 AAA  )( .  

До основних операцій, що породжують оператори, тобто 
операцій з множини  2 , відносять такі: композиція операторів, 

 -диз’юнкція,  -ітерація.  
Композиція операторів 21AA  – це бінарна операція на мно-

жині 2 , що породжує такий оператор 21AAB  , який отримуєть-

ся послідовним виконанням (застосуванням) операторів UA 1  та 

UA 2 . Дана операція є асоциативною: )()( 321321 AAAAAA  . 

Операція  -диз’юнкції )( 21 AA   – це тернарна операція, 

яка залежить від умови B , операторів UA 1  та UA 2  і по-

роджує такий оператор )( 21 AAC  , що 









.0  ,

,1  ,

2

1




A

A
C  

Дана операція є комутативною: )()( 1221 AAAA   .   
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Операція  -ітерації }{ A  – це бінарна операція, що зале-

жить від умови B , оператора UA  та складається з цикліч-
ного застосування оператора А (за хибної умови  ) доки умова   
не стане істинною (тобто, поки 0  виконується оператор А). 

Для опису ділянок процесу, що повторюються, крім  -іте-
рації використовують ще дві допоміжні операції: оберненої  -іте-
рації (do-while) та циклу (do-whіle-do).    

Операція оберненої  -ітерації }{A  виражається через опе-

рацію  -ітерації як }{}{ AAA   , а операція циклу }][{ BA   – як 

}{}][{ BAABA   .   

Переривання у процесі функціонування технологічної систе-
ми може відбуватися за умов відсутності предметів праці, відказу 
предметів праці і т.д. Описують за допомогою операції  -фільт-

рації, яка включається до множини 2 . Операція  -фільтрації – 

це унарна операція, яка залежить від умови B  та породжує та-
кий оператор-фільтр  









1,  ,

1,  ,





N

E
 

де Е – тотожній оператор ( mmE )( , m М), N  – невизначений, 

тобто відбувається переривання процесу. 
 Для опису паралельних процесів уведений такий засіб пара-
лелізму: до операцій з множини 2  уводиться операція асинхрон-

ної диз’юнкції ],[ 21 AA , яка є одночасним (паралельним) виконан-

ням операторів 1A  та 2A , що реалізують різні функції.  

Для опису багаторазового виконання оператору А уведено 

операцію піднесення до степені: AAAA n  ...)( .   

В якості засобів опису відношень між подіями початку та за-
кінчення для операторів, що виконуються, а також між послідовно 
та паралельно виконуваними елементами мережі, уведено поняття 
структуроутворювача. Структуроутворювачем )(S  називають ви-

раз, який характеризує умову  , необхідну і достатню для досяг-
нення цілі функціонування системи. Структуроутворювач може 
бути встановлений у будь-якому місці побудованої функціональ-
ної мережі. Наведемо приклад застосування структуроутворюва-
чів. Нехай для вірного виконання алгоритму деякої технології, що 
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складається з послідовності трьох операторів 321 ,, AAA , необхідно і 

достатньо виконати будь-які два з них. Тоді функціональну мере-
жу можна подати у вигляді:  

)()( 321 SAAAA  , 

де умова   для структуроутворююча, що складається з умов 

321 ,,   (вірного виконання відповідних операторів) і є умовою 

вірного виконання усього алгоритму технології 

323121   . 

Якщо, наприклад, алгоритм технологічного процесу опису-
ється чотирма паралельно виконуваними операторами і вважається 
початим, якщо почалися хоча б три з чотирьох операторів, і вико-
наним, якщо хоча б два оператори виконані вірно. Тоді функціо-
нальна мережа буде мати вигляд: 

)(])[( 4321 кпоч SAAAASA  ,   

де умови для структуроутворювачів початку та кінця 

431421432321 пппппппппппппоч   , 

434142323121 ккккккккккккк   . 

 
 
 

6.1.2. Операторні та логічні функціональні одиниці 
 
Повернемося до розгляду функціональних одиниць та струк-

тур, що є важливими побудовами для розробки та аналізу функ-
ціональних мереж. Згідно викладеного вище, функціональні оди-
ниці та структури можуть бути двох типів: операторні та логічні. 

Операторною функціональною одиницею називають еле-
мент моделі функціонування виробничої системи, що описується 
деяким оператором разом з відомими для нього характеристиками 
витрат та якості виконання. Типовими операторними функціональ-
ними одиницями є наступні [8]: 

- робоча операторна одиниця R, при виконанні якої відбуваєть-
ся внесення дефектів лише у продукт праці, але дефекти не 
виявляються та не усуваються; 

- доробка без внесення дефектів v, при виконанні якої відбува-
ється усунення дефектів, що є у предметі праці (додаткові де-
фекти не вносяться); 
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- доробка з внесенням дефектів w, при виконанні якої відбува-
ється усунення дефектів, що є у предметі праці та можливе 
внесення нових дефектів; 

- оновлення z, при виконанні якої відбувається заміна предмету 
праці, що містить дефект, іншим без дефекту; 

- тотожня Е, при виконанні якої стан предмету праці не зміню-
ється. 
Логічною функціональною одиницею називають елемент 

моделі функціонування виробничої системи, що описується логіч-
ною умовою, разом з відомими для нього характеристиками витрат 
та якості функціонування. Типовими логічними функціональними 
одиницями є наступні: 

- функціональний контроль, що описується умовою    
,...),...,,( 21 if  , де ,...),...,,( 21 if   – логічна функція 

булевих змінних, які є умовами (індикаторами) вірності вико-
нання елементів робочого процесу, що описується оператор-
ними функціональними одиницями (вхідний контроль пред-
метів праці, контроль технологічних операцій, контроль гото-
вого продукту і т.д.); 

- контроль працездатності, що описується умовою v  
,...),...,,( 21 iv vvvf , де ,...),...,,( 21 iv vvvf  – логічна функція буле-

вих змінних, які є індикаторами справності використовуваних 
засобів праці; 

- організаційний контроль, що описується умовою   
,...),...,,( 21 if  , ,...),...,,( 21 if   – логічна функція буле-

вих змінних, які є індикаторами вірності виконання заходів із 
забезпечення предметами, засобами та суб’єктами праці; 

- циклоутворювач, що описується умовою  











,  ,1

1,0  ,0

mp

mp  

т – необхідне число повторів деякого фрагменту технологіч-
ного процесу, р – наявне значення лічильника числа повторів; 

- циклообмежувач, що описується умовою 
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 п – гранично допустиме число повторів деякого фрагменту 
технологічного процесу, р – наявне значення лічильника числа 
повторів. 
На основі типових операторних та логічних функціональних 

елементів будуються складені. Наприклад, робоча функціональна 
одиниця із самоконтролем функціонування )( NEAA   , ро-

боча функціональна одиниця із самоконтролем працездатності 
)( NEAA   , робоча функціональна одиниця із самоконтролем 

функціонування та працездатності )()( NEANEA    (  - 
умова вірності виконання функції, що інтерпретується оператором 
А,   - умова справності знарядь праці для виконання оператора А, 
N – невизначений оператор).  

Операторною функціональною структурою називають до-
вільну операцію, що породжує оператор, разом із виразами для об-
числення безпомилковості та витрат на його виконання. Основни-
ми типами функціональних структур є: 

- узагальнена лінійна, яка відповідає операції узагальненого 
множення (композиції) операторів )()...( 21 BBn SAAAB  , Аі – 

оператор разом із відомими для нього характеристиками якос-
ті виконання та витрат, тобто операторна функціональна оди-
ниця, В В  – структуроутворювач, В – необхідна і достатня 
умова для вірного виконання процесу, що моделюється струк-
турою В. 

- узагальнена альтернативна, яка відповідає операції узагальне-
ної -дизюнкції 

)...))...((( 2,1,2,21,222,11,11 nnn
AAAAAAС   ,  

Аі,1 та Аі,2 – операторні функціональні одиниці, і  - логічні 

умови разом з відомими характеристиками якості виконання 
та витрат, тобто логічні функціональні одиниці; 

- узагальнена ітеративна типу while-do, що відповідає операції 
узагальненої прямої -ітерації 

}}}...}{...{{{ 2,12,22,11,111,221,11
AAAAAAAD nnnnn   ,     

Ап, Аі,1 та Аі,2 – операторні функціональні одиниці, і  - логічні 

функціональні одиниці; 
- узагальнена ітеративна типу do-while, що відповідає операції 
узагальненої оберненої -ітерації 
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}}}...} {...{{{
12,122,212,11,11,21,1  AAAAAAAD

nnnnn  , 

Ап, Аі,1 та Аі,2 – операторні функціональні одиниці, і  - логічні 

функціональні одиниці; 
- узагальнена ітеративна типу (do-while-do), що відповідає опе-
рації циклу:  

}][}][}...][}][{...{{{ 112,1222,2112,11,11,21,1 BABABABAAAAD nnnnnnn   , 

Ап, Ві Аі,1 та Аі,2 – операторні функціональні одиниці, і  - ло-

гічні функціональні одиниці; 
- узагальнена паралельна, що відповідає операції асинхронної 
диз’юнкції: 

)(]...)[( 21 kknnn SAAASG  , 

Аі, – операторні функціональні одиниці, )( ),( kknn SS   - 

структуроутворювачі, що вказують умови вірного виконання 
паралельної структури відповідно на вході та виході. 
Логічною функціональною структурою є довільна операція, 

що породжує логічну умову, разом з формулами обчислення ха-
рактеристик виконання цієї умови. Описуючи довільну логічну 
умову у вигляді логічної функції ),...,( 1 nf   , аргументами 

якої є мікроумови і з відомими ймовірностями істинності та ін-
шими характеристиками якості, можна кількісно оцінювати вплив 
на функціонування системи довільних ситуацій, що залежать від 
стану системи та зовнішнього середовища. 

Типовими логічними функціональними структурами є:  
- послідовна (описується виразом  …	 ); 
- паралельна (описується виразом  ∨ …∨ ); 
- послідовно-паралельна (описується виразом …	 ∨∨ …∨ …	 ); 
- остикова (описується ∨ ∨ ∨	 ). 

Умови і можуть бути, наприклад, умовами працездатності еле-
ментів системи і 1, якщо і-1 елемент працездатний, в іншому 
випадку – 0.  

Можуть утворюватися й інші функціональні структури за ра-
хунок внесення будь-яких операторних та логічних функціональ-
них одиниць замість довільних операторних або логічних функціо-
нальних одиниць. Якщо модель технологічного процесу побудова-
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но за допомогою суперпозицій основних функціональних струк-
тур, то отриману функціональну мережу називають регулярною.  

Укрупненням функціональної мережі є заміна деякої ділянки 
або усієї мережі на оператор з еквівалентними характеристиками 
витрат та якості виконання.  

Операторні функціональні структури з ітеративними ділян-
ками дають можливість отримати моделі процедури, пов’язані з 
никненням та усуненням похибок, відмов та ін. порушень у проце-
сі функціонування системи. Витрати ресурсів, необхідні для усу-
нення порушень, звичайно пов’язують із зміною числа циклів пов-
торень ітеративної ділянки операторної функціональної структури. 
Відсутність необхідних ресурсів моделюється перевищенням гра-
нично можливого числа циклів повторень, тобто відповідає пере-
риванню. 

Багатоітераційну операторну функціональну структуру, що 
містить випадкові цикли називають структурою без пам’яті, якщо 
лічильник циклів на деякій і-й ітерації стає рівним 0 при виході; 
структурою з пам’яттю, якщо при виході з деякої і-ої ітерації лі-
чильник числа циклів не приймає нульового значення. Перетво-
рення або не перетворення в нуль значень лічильників числа цик-
лів звичайно інтерпретують як відповідно поповнення або не по-
повнення ресурсів, необхідних для організації повторень на зада-
ній ітераційній ділянці. За наявності структури без пам’яті (при-
сутнє поповнення ресурсів) можливе проведення укрупнення по 
частинах функціональної мережі. При неможливості поповнення 
ресурсів модель укрупнення необхідно будувати для усієї струк-
тури цільною. 
Приклад 6.1. Нехай необхідно виготовити М деталей з Mm   заготовок 
за наявності контролю та дефектів, що знищують заготовку. Побудуємо 
операторну функціональну структуру, в якій основними елементами є: 
А – робоча функціональна одиниця, що інтерпретується як	виготовлення 
деякою простою обробкою деталі із заготовки;  – контрольна функціо-
нальна одиниця, що інтерпретується як перевірка придатності деталі, 






дефектами; з виконана    ,0

дефектів, без виконана   ,1

А

А
  

 – циклоформувач, що перевіряє умову рівності М наявної кількості 
виготовлених деталей 
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 – циклообмежувач, що перевіряє умову наявності запасних заготовок, 
тобто чи менше т кількість вже використаних заготовок) 









.  ,0

,110  ,1

mi

,...,m-,і
  

Якщо S – завершення процесу та передача на склад М виготовлених де-
талей, а N –завершення процесу (переривання) внаслідок нестачі запас-
них заготовок, то операторна функціональна структура (використовуючи 
операції оберненої  -ітерації та операцію фільтрації за умовою  ) може 

бути записаною у вигляді  }}{{ A . В даному прикладі число циклів  -

ітерації є випадковою величиною (так як переривання процесу виготов-
лення деталей може статися на виготовленні будь-якої деталі), а число 
циклів  -ітерації є детермінованою (дорівнює М). Тому отримана струк-

тура є двохітеративною структурою типу do-while з мішаними циклами 
та частковим обмеженням, для п-ої ітерації, без поповнення ресурсів. 

 
 
 

6.2. Спрощуючі, укрупнюючі та покращуючі перетворення 
 

Спрощуючим перетворенням функціональної мережі є таке 
перетворення мережі, коли спрощена має менше число оператор-
них та логічних елементів, значення показника YP  є не більшим, а 

показника YС  не меншим ніж відповідні значення спрощуваної 

функціональної мережі. Прикладом спрощуючої підстановки є під-
становка для спрощення паралельних та послідовних операторних 
функціональних структур виду niAAi ,1 ,  , де А вибирають так, 

щоб niPP AiA ,1 ,min  . 

Укрупнюючим перетворенням функціональної мережі нази-
вають таке перетворення мережі, коли нова функціональна мережа 
має менше число операторних та логічних елементів, а значення 
показників YP , YС  не змінюються. Найпростішими укрупнюючи-

ми підстановками є заміни виду [8]:  
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,21 BAA   ,)( 21 СAA   ,}{ DA   ,}{ 
 DA   

,}][{ 21
nDAA   ,][ 21 GAA   

які відповідають операціям, що породжують оператори в алгорит-
мічній алгебрі, та зберігають рівність характеристик якості й вар-
тості виконання правої та лівої частин виразів. Процедура прове-
дення укрупнення, яка відбувається послідовно, починаючи з са-
мих внутрішніх пар дужок, схожа на просування по графу-дереву в 
бік його кореня. Вузли дерева відповідають операторним функціо-
нальним структурам, що укрупнюються. Дуги, що входять у вузли, 
являються операторними та логічними функціональними одиниця-
ми, які є аргументами операторних функціональних структур. 
Важливим при проведенні укрупнення є незалежність ймовірніс-
них характеристик укрупнюваних структур одна від одної. На-
приклад, для послідовної операторної функціональної структури 
виду )(]...[ 21 kkn SAAAB   проведення укрупнення кожної пари 

оперативних функціональних одиниць можливе лише за умов не-
залежного виконання всіх iA  та умови структуроутворювача виду 

nk  ...21 . Для багатоітеративних операторних структур та їх 

суперпозицій укрупнення в кожній парі ітераційних дужок можли-
ве лише в класі структур без пам’яті.  

Покращуючим перетворенням функціональної мережі нази-
вають таке перетворення мережі, коли нова функціональна мережа 
є еквівалентною в смислі отриманого продукту Y та забезпечує 
збільшення його якості (тобто значення показника YP ) й(або) 

зменшення витрат (тобто показника YС ). Покращуючі перетворен-

ня забезпечуються виконанням покращуючих підстановок, які оби-
раються на основі інженерного досвіду (вони є формалізованим 
виразом одного із способів підвищення якості, зниження витрат). 
Для описів технологічних процесів поширеними є покращуючі 
підстановки, що пов’язані з різними стратегіями контролю та усу-
нення дефектів, що виникають при виконанні технології. Наприк-
лад, підстановка )( UEAA    означає, що оператор А заміню-

ється таким же оператором, але виконуваним з контролем та до-
робкою, де умова   є перевіркою правильності виконання опера-
тора А при проведенні контролю, U  - оператор післяконтрольної 
доробки, тотожній оператор Е інтерпретується як фіксація резуль-
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татів контролю. Підстановка хUEAA )(    означає, що оператор 

А замінюється таким же оператором, але виконуваним з багатора-
зовим контролем (х разів) та доробкою.  
  
 

 
6.3. Метод Н-функцій укрупнення ймовірнісних графів 

 
При переході від алгоритмічного опису деякого технологіч-

ного процесу до його ймовірнісного опису з метою обчислення по-
казників бездефектності та витрат використовують ймовірнісні 
графи, для яких проводиться укрупнення шляхом вилучення про-
міжних вершин. Вершини графів ототожнюються з початком та за-
кінченням виконання операцій, дуги – з самими операціями, вагам 
дуг відповідають ймовірнісні характеристики якості та витрат, що 
пов’язані з виконанням операцій з різними результатами (вірними 
та невірними). Ваги різних дуг вважають незалежними. Вершини 
графа мають вихід типу «виключаюче або». Крім того, граф може 
мати петлі та замкнені контури, що відповідають циклічно повто-
рюваним сукупностям операцій. 

Розглянено один з методів проведення укрупнення ймовір-
нісних графів, який використовує поняття Н-функції [8]. Нехай Х – 
множина вершин, Г – множина дуг графа. Кожну його дугу 

,),( Гji   XjXi  ,  зважують значенням ймовірності 0ijp  пе-

реходу ji  , яка відповідає рівню безпомилковості виконання 

елементу описуваного технологічного процесу,  
j

ijp 1 для всіх 

Xi . Кожній дузі ),( ji  також ставиться у відповідність випадко-

ва величина ijt  витрат, пов’язаних з переходом ji   (характери-

зується функцією розподілу )(tFij  із щільністю )(tfij , математич-

ним очікуванням ij  та дисперсією ijD ). Вважають, що випадкові 

величини ijt  є незалежними для всіх дуг. Н-функцією дуги ),( ji  

називають величину )],([)( tFLpsH ijijij   L – застосування операто-

ру прямого перетворення Лапласа. 
Знаючи Н-функцію можна визначити [8]: 
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  	  обернене перетворення Лапласа. 
Дві послідовні дуги ),( ki  та ),( jk  ймовірнісного графу мож-

на замінити однією еквівалентною дугою ),( ji , для якої 

kjikij ppp  , kjikij   ,  dftftf kj

t

ikij )()()(
0
  , 

 kjikij ttt  ,  )()()( sHsHsH kjikij  .   
Дві паралельні дуги ),( ji   та ),( ji   ймовірнісного графу 

можна замінити однією еквівалентною дугою ),( ji , для якої 

ijijij ppp  , 
ijij

ijijijij
ij pp

pp
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 ,   )()()( sHsHsH ijijij  . 

Кінцеву дугу петлю з обмеженням т на число циклів можна 
вилучити, причому буде одержаний еквівалентний фрагмент гра-
фу, в якому дуга-петля ),( ii  буде замінена на дугу ),( ui  з додат-

ковою поглинаючою вершиною. Додаткова вершина вказує на 
переривання процесу внаслідок не усунення дефектів за т циклів 
повторювань. Для нового фрагменту графу: 
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де )(tf l
ii  - рекурсивно визначена l-разова згортка )(tfii . 

Схожі правила укрупнення багатомірних ймовірнісних гра-
фів отримуються у випадку, коли дуги графу зважені матрицями, 
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що містять інформацію про якість та вартість виконання елементів 
технологічного процесу [8, 12]. 
Приклад 6.2. Розглянемо проведення укрупнення ймовірнісного графу, 
що відповідає деякій технології на основі моделі бездефектного процесу 
«робота-контроль» (де вірність виконання роботи перевіряється контро-
лем, якщо ж виявлений дефект, то процес «робота-контроль» повторю-
ється, але на більше ніж т разів). 
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k11 k01
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а) початковий граф б) граф після проведення укрупнення 

 
Рис. 6.1. Ймовірнісні графи до прикладу 6.2.  

 
Позначимо вершини початкового графу а) (рис. 6.1) наступним чи-

ном: вершина 3 – початок виконання роботи, вершина 4 – робота, вер-
шини 5, 6 – безпомилкове та, відповідно, з помилкою закінчення вико-
нання роботи і початок виконання контролю, вершини 1, 2 – безпомил-
кове та, відповідно, з помилкою закінчення виконання усього процесу 

«робота-контроль». Ваги дуг: 1p  та 0p  – ймовірності безпомилкового й, 

відповідно, з помилкою виконання технологічної операції, 101  pp ; 

11k  та 10k  – ймовірності визнання безпомилкового виконання роботи 
після проведення контролю безпомилковою та, відповідно, з помилкою, 

11011  kk ; 00k , 01k  – ймовірності визнання роботи з помилкою після 
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проведення контролю безпомилковою та, відповідно, з помилкою, 

10100  kk . Нехай середній час виконання роботи – rt , середній час ви-

конання контролю – kt .  

Сформуємо матрицю, в якій у перших двох стовпцях вказані зв’яз-
ки між вершинами (1 стовпчик – вершина звідки виходить дуга, 2 – до 
якої вершини прямує дуга), а в останніх двох ймовірності та час 
виконання відповідної події. Маємо     
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Після вилучення вершини 6 (як заміна 2 послідовних ребер (4,6) та 
(6,2) на одне еквівалентне) згідно уведених правил, маємо зміни у 5 і 8 
рядках (9 рядок зникне): 

5-й рядок  4  4  000kp   kr tt  ; 

8-й рядок  4  2  010kp   kr tt  . 

Нова матриця вже має 8 рядків, крім того порядок рядків дещо зміню-
ється: 5-й рядок стає передостаннім (7), а 8 – останнім (8). Усі інші рядки 
зберігають порядок запису, а тому їх номери відповідно зменшуються, 
якщо перед ними змінює місце або зникає деякий рядок. 

Аналогічним чином вилучається вершина 5. Зміна відбувається 
вже у рядках 4, 5, 6. 

Після вилучення вершини 5 (як заміна 2 послідовних ребер (4,5) та 
(5,1) на одне еквівалентне) згідно уведених правил, маємо зміни у 4, 5, 6: 

4-й рядок  4  4  111kp   kr tt  ; 

6-й рядок  4  1  101kp   kr tt  . 

Нова матриця тепер має 7 рядків, крім того порядок рядків знову змі-
нюється: 5-й рядок зникає, 4 – стає передостаннім (6), а 6 – останнім (7). 
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Долі міняються місцями рядки 7 та 5 (внаслідок впорядкування вхідних 
номерів вершин). 

Наступним шагом проводиться об’єднання паралельних дуг-петель 
при вершині 4. Для цього замінюються рядки 4 та 6 матриці одним новим 
рядком, для якого згідно уведених правил маємо: 

4  4  111000 kpkp    kr tt  . 

Тепер матриця має вигляд: 

.

    4  4

       2  4

        1  4

0            1     4  3

0            1     2  2

0            1      1  1

kr
000111

kr
010

kr
101


































ttkpkp

ttkp

ttkp
L  

Далі вилучається дуга-петля при вершині 4. Рядки 4, 5, 6 заміню-
ють наступним чином: 

4-й рядок  4  1  ))(1/())(1( 000111000111101 kpkpkpkpkp m    

)))(1/())(1)(((1)(( 0001111000111000111 kpkpkpkpmkpkptt m
kr   ; 

5-й рядок  4  2  ))(1/())(1( 000111000111010 kpkpkpkpkp m    

)))(1/())(1)(((1)(( 0001111000111000111 kpkpkpkpmkpkptt m
kr   . 

Замість 6 рядка уводяться два нових (6 та 7), що відповідають уведенню 
фіктивної вершини. Маємо: 

6-й рядок  4  5  mkpkp )( 000111    )( kr ttm  ; 

7-й рядок  5  5    1                               0. 
 Наступним кроком є вилучення вершини 4 (випадок 2 послідовних 
ребер), що приведе до графу б) (рис 6.1). Тому замінюємо рядки 3, 4, 5, 6. 
За уведеними правилами проводимо зміни та записуємо результати у 
рядках 3, 4, 5: 

3-й рядок  3  1  ))(1/())(1( 000111000111101 kpkpkpkpkp m    

)))(1/())(1)(((1)(( 0001111000111000111 kpkpkpkpmkpkptt m
kr   ; 

4-й рядок  3  2  ))(1/())(1( 000111000111010 kpkpkpkpkp m    

)))(1/())(1)(((1)(( 0001111000111000111 kpkpkpkpmkpkptt m
kr   . 

5-й рядок  3  5  mkpkp )( 000111    )( kr ttm  ; 
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Перші два рядки матриці залишаться без змін, а останній, сьомий, 
стане шостим рядком.  

В результуючій матриці рядок 3 буде відповідати безпомилковому 
виконанню операцій «робота-контроль», рядок 4 – виконанню з помил-
кою, рядок 5 – з перериванням. Стовпчик 3 матриці вказує на відповідні 
значення ймовірностей виконання операцій, а стовпчик 4 – на середній 
час (або середню вартість) їх виконання. 

 
 
 

6.4. Аналіз операторних та логічних функціональних структур 
 

Розглянемо спочатку функціональні структури з поповнюва-
ними ресурсами. Нехай 

iAt  та 
j

t  – середні витрати (часу або фі-

нансів) на виконання оператору Аі та перевірку умови j . Перейти 

від довільного оператора до його кількісної оцінки, тобто замінити 
описові операції оціночними, можна за наступними правилами: 

- для послідовної структури операторів, В=АіАi+1, 
 

1
iAiAB ppp ,   

1
iAiAB ttt ,  

1
iAiAB HHH ; 

- для  -диз’юнкції операторів, )( 21 AAC         

)(
2

0
1

11
AAc pkpkpp   , 

21
)1( AAc bttbtt   , 

)(
2

0
1

1
AAc HHHHpH   ; 

- для  -ітерації, }{ AD  ,   

 110 )(  kpkIpp AD
 ,  

b

tt
btt A

D 



1


 ,  

110 )(  HHHIpH AD
 ;   

- для  -фільтрації, L ,         

 1
 pppL  ,  ttL  ,  1

 HpH L  ,       

- для паралельної структури операторів, ][ 1 ii AAG ,   

 
1

iAiAG ppp ,  ),max(
1

iAiAG ttt .              

Для спрощених (не матричних) моделей середніх витрат ви-
користовують ймовірність b переходу до гілки, при якій 0 , 

причому: для однофункціональної бінарної моделі 0010 kpkpb   ; 
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для однофункціональної п-арної моделі 00

1
0

10 i
n

i
ikpkpb 


  ; для ба-

гатофункціональної бінарної моделі )(
1

0001



n

i

i
i

i
i kpkpb  .                     

У наведених формулах використовують поняття Н-матриць 
дуг багатомірного ймовірнісного графу, в якості яких для довіль-
ної дуги ),( ji  приймають квадратну матрицю вигляду  

.
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За допомогою матричних правил записують стандартні мо-
делі укрупнення типових структур. Наприклад: для структури «ро-
бота R – контроль   - доробка U», )( UERS   , отримується 

еквівалентна Н-матриця  001
URRS HHHHHH   ; для структури 

«робота R – контроль», }{ ZRZRY  , Z – оператор оновлення, ек-

вівалентна Н-матриця має вид 110 )(  HHHHIHHH RZRZY
 . 

Розглянуті структури мають матричні представлення і для 
ймовірності. Так, наприклад, для структури «робота R – контроль 

  - доробка U», )( UERS   , маємо URRS pkpkpp 01
  , де 

складові також є матрицями: 

,
1    0

  01














pp
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та, якщо при виконанні доробки U додаткові дефекти не вносяться   

,
  

0    1
01 












vv
pU  

якщо ж при доробці можливе внесення додаткових дефектів 

.
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vv

vv
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Звідси, у першому випадку 
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і ймовірність вірного виконання оператора 100011 vkpppS  .  

Для другого випадку             
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00001010101000101111
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vkpkpkpvkpkpkp
pS  

й тому маємо ймовірність вірного виконання оператора рівною 
10001011111 )( vkpkpkppS  .  

Для структури «робота R – контроль», }{ ZRZRY   з пов-

ною доробкою, р-матриця має вид 110 )(  kppkIppp RZRZY
 , де  
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Тому ймовірність вірного виконання оператора буде рівною  

))(1/( 0001011111 kpkpkppY  .   

Розглянемо випадок непоповнюваних ресурсів. Тут багато-
ітеративні операторні функціональні структури (наприклад, виго-
товлення партій однотипних виробів) з перериваннями можуть ви-
никнути внаслідок нестачі ресурсів, що необхідні для проведення 
повторень при знаходженні дефектів. Такі структури не зводяться 
до одно ітеративних та не допускають укрупнення по частинах, як 
було розглянуто раніше. 

В якості прикладу розглянемо задачу опису однофазної об-
робки заготовки з контролем та дефектами, що знецінюють усю 
заготовку. Процес виготовлення М деталей з М+т заготовок моде-
люється структурою виду  }{ZRВ  , де ZR  - оператор онов-

лення заготовки ( Z ) та її доробка ( R ),   - умова, що переві-
ряється контролем ( =1, якщо ZR  виконаний вірно;  =0, якщо 
ZR  виконаний невірно);  =1, якщо наявне число виготовлених 
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деталей дорівнює М та  =0, якщо їх число менше М;  =1, якщо 

число використаних запасних заготовок менше т та  =0, якщо їх 

кількість досягла т.  
На кожному циклі «робота – контроль» можуть бути нас-

тупні результати: - оператор R  виконаний без дефектів, що підт-

верджено контролем   з ймовірністю 111kppа  ; - результат опе-

ратора R  забракований з ймовірністю 000101 kpkppb  ; опера-

тор R  виконаний з дефектом, проте не виявлений при проведенні 

контролю, з ймовірністю 010kppс  . Сам процес, що моделюється 

обраною структурою, може мати три результати: 1S  - передача М 

бездефектних деталей, 0S  - передача хоча б однієї дефектної 

деталі, N – переривання внаслідок нестачі заготовок.       
Для результату 1S  отримується ймовірність [8] 

)()()( 11
0

1 SLSpSp i

m

i
i


 , де  )( 1Spi  - ймовірність появи подій, що 

приводять до результату 1S  за умов, що використано і запасних 

заготовок ( M
a

i
bi ppSp )()()( 1  ); )( 1SLi  - кількість різних ланцю-

гів подій, що приводять до результату 1S  за умов , що використано 

і запасних заготовок (
!)!(

)!1(
)( 1 iiM

iM
SLi 


 ). На практиці часто об-

числюють ймовірність відсутності дефектів в одиниці продуктів на 

виході процесу: M SpSp )()( 11
1  .     

Для результату переривання внаслідок нестачі заготовок ма-

ємо: )()()(
1

NLNpNp j

M

j
j


 , де )(Np j  - ймовірність появи подій, 

що  приводять  до  результату  N   при   виготовлені   j-ої   деталі   

( j
a

m
bj ppNp )()()( 1 ); )(NL j  - кількість різних ланцюгів подій, 

що приводять до  результату   N    при   виготовлені   j-ої   деталі   

(
!)!1(

)!1(
)(

mj

jm
NL j 


 ). 



100 

Для результату 0S  ймовірність визначається з виразу 

1)()()( 01  NpSpSp .  

Перейдемо до розгляду логічних функціональних структур. 
При проведенні аналізу, а саме визначенні ймовірності істинності 
деякого логічного висловлювання, спершу необхідно логічну фун-
кцію складного висловлювання привести до виду, коли вона має 
мінімальну кількість складових та не має повторювань, а потім 
можна провести заміну логічних операцій їх ймовірнісними екві-
валентами, де:  
- для кон’юнкції умов 21   ймовірність істинності буде 

рівною 
21  ppp  ; 

- для диз’юнкції умов 21    - ймовірність істинності 

2121  ppppp  ; 

- для заперечення умови    - ймовірність істинності 

 pp 1 . 

При врахуванні ймовірностей помилок першого та другого 

роду ( 2,1 , , 0110 ikk ii  ) використовують матричне представлення 

ймовірнісних характеристик логічних умов. Тоді правила переходу 
від логічних операцій до їх ймовірнісних еквівалентів мають вид: 
- для кон’юнкції умов 21      

21  ppp  , 1
2

1
1

1
 kkk  , 10

 kIk  ; 

- для диз’юнкції умов 21     

2121  ppppp  , 1
2

1
1

1
2

1
1

1
 kkkkk  , 10

 kIk  ; 

- для заперечення умови     

 pp 1 , 01
 kk  , 10

 kk  ; 

- для лівого множення на оператор  A  

 ppp A , 11
 kk  , 00

 kk  . 

Матриці для представлення ймовірнісних характеристик та 
їх складових мають вид: 
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6.5. Визначення оптимальних способів виконання 
функціональних одиниць 

 
Розглянемо задачу визначення оптимальних способів вико-

нання технологічних операцій. Нехай маємо побудований початко-
вий варіант функціональної мережі деякого технологічного проце-
су, в якому кожна і-та операторна функціональна одиниця може 
бути реалізована in  різними способами, кожна j -та логічна функ-

ціональна одиниця може бути реалізована jn  різними способами. 

Це є випадком, коли за бездефектного синтезу застосовують по-
кращуючи підстановки виду: ),...,( 1 iinii AAA  , ),...,( 1 jjnjj   , 

де оператори ,,1 , iik nkA   та логічні умови ,,1 , jjl nl   можуть 

бути елементарними або складними. Наявність різних способів ви-
конання операторних та логічних функціональних одиниць для по-
чаткової функціональної мережі розглядається як наслідок мож-
ливості керування проектувальником технології параметрами еле-
ментів виробничої системи (наприклад, вибір комплектуючих, 
устаткування, персоналу) та структурою процесу праці (уведення 
процедур контролю, доробки). 

Нехай вектором керованих змінних ),...,( 1 NxxX   є номери 

способів реалізації операторних та логічних функціональних оди-
ниць; )(XP  та )(XC  - ймовірність вірного виконання процесу та 

середні витрати на виконання технологічного процесу, який моде-
люється функціональною мережею; дP  - найменше допустиме 

значення для ймовірності )(XP ; дC  - найбільше допустиме 

значення середніх витрат )(XC . Задача знаходження оптимальних 

способів виконання технологічних операцій є задачею вибору 
такого вектору ),...,( 1 NxxX   , який забезпечує         








,)(

min,)(

дPXP

ХС
   







.)(

max,)(

дCХC

ХP
 

Розв’язання поставленої задачі базується на вилученні не-
перспективних варіантів операторних та логічних функціональних 
одиниць, що отримуються при укрупненні функціональної мережі, 
а також на використанні наступних властивостей функціональних 
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мереж: - довільну регулярну функціональну мережу можна за кін-
цеве число кроків перетворити в еквівалентну операторну функ-
ціональну одиницю (застосовуючи послідовно правила укрупнен-
ня операторних та логічних функціональних одиниць); - ймовір-
ність вірного виконання технологічного процесу, що моделюється 
функціональною мережею, тим вище, чим вище ймовірність вірно-
го виконання елементів процесу, що моделюються операторними 
та логічними функціональними одиницями; - середні витрати на 
виконання технологічного процесу, що моделюється функціональ-
ною мережею, тим вище, чим вище середні витрати на виконання 
елементів процесу, що моделюються операторними та логічними 
функціональними одиницями. 

Якщо 1
iAP  - ймовірність вірного виконання оператора іА , 

iAC  - середні витрати виконання дії, що визначається оператором 

іА ; )( 0011
ii kk   - ймовірність відсутності помилок першого (другого) 

роду при перевірці умови i  із середніми витратами iC  на її 
перевірку, то мають місце наступні твердження [8]. 
Твердження 6.1. Якщо 1А  та 2А  - деякі два варіанти реалізації 

операторної функціональної одиниці типу А, причому 1
2

1
1 AA PP   та 

21 AA CC  , то варіант 2А  не може входити до оптимальної функ-

ціональної мережі.  
Твердження 6.2. Якщо 1  та 2  - деякі два варіанти виконання 

логічної функціональної одиниці типу  , причому 11
2

11
1  kk   та 

00
2

00
1  kk   за 

21  CC  , то варіант 2  не може входити до опти-

мальної функціональної мережі.   
Приклад 6.3. Розглянемо задачу вибору оптимального варіанту функціо-
нальної мережі, що моделює роботу менеджеру деякої фірми з управлін-
ня роботою персоналу на робочий день. Нехай початковий варіант функ-
ціональної мережі має вид:  

}{)( 52431 wAAAAEA   , 

за умови, що ),,( 3,12,11,11 AAAA   відповідає аналізу виконання запроек-

тованих завдань на робочий день та виявлення проблем із устаткуванням 
та наявним персоналом. Вважається, що мають місце три варіанти:  
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,99.01
1,1
Ap    ,9999.01

2,1
Ap    ,0.11

3,1
Ap  

,c  5.0
1,1
At    ,c  3.1

2,1
At        .c  0.3

3,1
At  

Умова   є умовою наявності можливості перерозподілу завдань на робо-

чий день, причому ,1.0p  ,99.00011   kk  c.  0.5t  Операторна 

функціональна одиниця ),( 2,21,22 AAA   - це розв’язок задачі перерозпо-

ділу завдань на робочий день за наявності двох варіантів:  

,99.01
1,2
Ap    ,98.01

2,2
Ap  

,c  300
1,2
At    .c  170

2,2
At  

Операторна функціональна одиниця 3A  відповідає передачі інформації 

про можливий зрив завдань на рівень виробничої ланки фірми, ,0.11
3
Ap  

c  180
3
At ; операторна функціональна одиниця 4A  - отриманню інфор-

мації про корегування завдань, ,0.11
4
Ap  c  180

4
At ; операторна функ-

ціональна одиниця 5A  - фіксуванню результатів корегування завдань на 

робочий день, ,9975.01
5
Ap  c  5.1

4
At ; логічна функціональна одиниця 

),,( 321    - контролю вірності виконання оператора (який має 3 ва-

ріанти)   

,99.011
1 k   

 ,90.000
1 k

 
 ,c  02.0

1
t     

,995.011
2 k  ,98.000

2 k  ,c  7.1
2
t          

,98.011
3 k

  
 ,95.000

3 k   .c  5.0
2
t     

Виберемо такі способи виконання операторів та умов, що забезпечать 
максимальне значення ймовірності вірного виконання процесу ( P ) та 

обмежені витратами часу 600t с (аналогічно для витрат фінансів, тоб-

то обмеження технологічних завдань у їх вартості).  
Спершу проведемо укрупнення отриманої функціональної мережі. 

Замінюючи послідовне виконання операторів на еквівалентний 143 ВАА    

маємо 
}{)( 5211 wAAВEA   ,   

де еквівалентний оператор В1 має один варіант виконання та наступні ха-

рактеристики ,0.11
4

1
3

1
1

 AAВ ppp  c  360
431
 AAВ ttt .  

Далі, замінюючи 11)( СВE   прийдемо до  
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}{ 5211 wAAСA ,  

де С1 має один варіант виконання та наступні характеристики 

,99.01
4

1
3

1
1

 AAВ ppp  c  36.324
431
 AAС ttt . 

Замінюючи 15 }{ DA w   прийдемо до 1211 DAСA , причому опе-

ратор 1D  має три варіанти виконання з характеристиками    

},{ 151,1 wAD 
 
 ,999744.01

1,1
Dp

 
 ,c  54.1

1,1
Dt     

},{ 252,1 wAD 
 
 ,999950.01

2,1
Dp

 
 ,c  22.3

2,1
Dt     

},{ 253,1 wAD 
 
 ,999820.01

1,1
Dp

 
 .c  05.2

3,1
Dt     

Проводячи заміну 211 ВСA   будемо мати 122 DAВ , де опера-

тор 2В  буде мати три варіанти виконання з характеристиками    

,11,11,2 САВ 
 
  ,9801.01

1,2
Вp

 
   ,c  86.324

1,2
Вt     

,12,12,2 САВ   ,989901.01
2,2
Вp  ,c  66.325

2,2
Вt     

,13,13,2 САВ    ,99.01
3,2
Вp

 
       .c  36.327

3,2
Вt  

Далі замінюємо 322 ВAВ  , що приведе до 13DВ , причому опе-

ратор 3В  буде мати шість варіантів виконання з характеристиками  

,1,21,21,3 АВВ    ,970299.01
1,3
Вp    ,c  86.624

1,3
Вt  

,1,22,22,3 АВВ    ,980002.01
2,3
Вp    ,c  66.625

2,3
Вt  

,1,23,23,3 АВВ    ,9801.01
3,3
Вp

 
      ,c  66.627

3,3
Вt  

,2,21,24,3 АВВ    ,977649.01
4,3
Вp   ,c  86.494

4,3
Вt  

,2,22,25,3 АВВ    ,987426.01
5,3
Вp    ,c  66.495

5,3
Вt  

,2,23,26,3 АВВ    ,987525.01
6,3
Вp    .c  36.497

6,3
Вt  

Перші три варіанти відкидаємо, так як витрати часу на їх виконання 
перевищують задані 600 с. 

Замінюючи  413 ВDВ , отримаємо дев’ять варіантів виконання 

оператора з характеристиками 

,1,14,31,4 DВВ    ,977402.01
1,4
Вp     ,c  3.496

1,4
Вt  

,2,14,32,4 DВВ    ,977599.01
2,4
Вp   ,c  08.498

2,4
Вt  
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,3,14,33,4 DВВ    ,977523.01
3,4
Вp    ,c  91.496

3,4
Вt  

,1,15,34,4 DВВ    ,987176.01
4,4
Вp     ,c  2.497

4,4
Вt  

,1,15,35,4 DВВ    ,987376.01
5,4
Вp     ,c  88.498

5,4
Вt  

,2,15,36,4 DВВ    ,977299.01
6,4
Вp     ,c  71.497

6,4
Вt  

,1,16,37,4 DВВ    ,987275.01
7,4
Вp     ,c  9.498

7,4
Вt  

,2,16,38,4 DВВ    ,987475.01
8,4
Вp     ,c  58.500

8,4
Вt  

,3,16,39,4 DВВ    ,987399.01
9,4
Вp     c.  41.499

9,4
Вt  

Кожен з отриманих варіантів задовольняє обмеженню для витрат 
часу (600 с), проте найбільшу ймовірність вірного виконання задач за-
безпечує варіант 8,4В . Розгортаючи відповідні формули до рівня елемен-

тарних операторів отримується оптимальний алгоритм:    

}{)(
252,2433,1 wAAAAEA   , ,987475.01 p  .c  58.500t     

Вказана постановка є двоїстою задачею. Аналогічним чином мож-
на розглядати пряму задачу, в якій будуть обиратися такі способи вико-
нання операторів та умов, що забезпечать мінімальне значення витрат фі-
нансів (або часу) для вірного виконання процесу та обмеженість міні-
мальних значень ймовірності вірного виконання процесу ( дPP  ). 
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