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нати відповідне ранжування. Вільний член буде показником яко-
сті отриманих оцінок TOWS-аналізу. Чим меншим є значення ві-
льного члену у регресійній моделі — тим повніше описують по-
казники TOWS-аналізу ситуацію, яка аналізується. З іншого боку 
значення вільного члену може вказувати на наявність джерела, 
яке суттєво впливає на результати моделювання, але не врахова-
но в якості фактору TOWS-аналізу. 
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ  
АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 

 
В сучасних наукових дослідженнях ефективним інструмента-

рієм вирішення проблем, які виникають в складних економічних 
системах, де проведення експериментів з реальними об’єктами 
практично неможливе, стало імітаційне моделювання. Цей ін-
струментарій по суті є аналогом експерименту в економіці, соці-
ології, екології, при вирішенні задач оптимізації і планування в 
бізнесі. Імітаційне моделювання, як окремий клас економіко-
математичних моделей, охоплює досить широкий спектр методи-
чних підходів та способів комп’ютерної симуляції. Одним з інно-
ваційних напрямів є агентно-орієнтоване моделювання — клас 
обчислювальних моделей для симуляції дій та взаємодії автоно-
мних агентів.  
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В основу агентно-орієнтованого моделювання покладено по-
няття агента, під яким розуміють будь-яку сутність (автономний 
модуль, об’єкт, неподільну одиницю), здатну до саморозвитку, 
прийняття рішень, взаємодії з іншими агентами та із зовнішнім 
середовищем. Імітуючи одночасні операції та взаємодію багатьох 
агентів, агентно-орієнована модель дозволяє відтворити та пе-
редбачити появу складних явищ. Глобальна поведінка системи 
виникає як результат діяльності багатьох агентів, кожен з яких 
діє за своїми власними правилами, живе в загальному середови-
щі, взаємодіє з середовищем та з іншими агентами. На відміну 
від моделей системної динаміки або дискретно-подійних моде-
лей, в агентно-орієнтованому моделюванні не існує центру, який 
би визначав поведінку (динаміку) системи в цілому [1, с. 456]. 
Така властивість обумовлює необхідність ретельного планування 
та розробки стратегії поведінки кожного окремого агента та мо-
делювання системи в цілому, що визначає необхідність структу-
ризації процесу проектування агентно-орієнтованих моделей.  

Агентно-орієнтоване моделювання є одним з напрямів розви-
тку мультиагентного підходу до моделювання складних систем. 
Для складних мультиагентних систем розробляються спеціальні 
методики проектування та реалізації на базі вже існуючих мето-
дів або поєднання кількох підходів в одній методиці [2]. Але на 
цей час не сформовано єдиного підходу до побудови моделей та 
проектування таких систем. За результатами узагальнення цих 
підходів здійснено структуризацію процесу поетапної розробки 
агентно-орієнтованих моделей (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

ЕТАПИ ПОБУДОВИ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 

Етапи Зміст етапу 

Перший — пос-
тановка задачі 

визначається мета, яку необхідно досягти в процесі мо-
делювання, та здійснюється концептуальна постановка 
задачі 

Другий — опис 
агентів  

на основі логічних методів досліджень визначаються 
основні агенти, а також здійснюється опис їх характе-
ристик, властивостей та функцій 

Третій — форма-
лізація взає-
мозв’язків між 
агентами 

виявляються та описуються взаємозв’язки між агента-
ми, а також визначається характер взаємодії агентів між 
собою та із зовнішнім середовищем. На цьому ж етапі 
відбувається формалізація поведінки агентів та харак-
теру їх взаємозв’язків 
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Закінчення табл.  1 

Етапи Зміст етапу 

Четвертий — ви-
бір програмного 
забезпечення  

відбувається формалізоване представлення агентно-
орієнтованої моделі як концептуально єдиного компле-
ксу та обирається адекватний технологічний спосіб її 
кількісної реалізації. Для цього можуть бути викорис-
тані як стандартні програмні засоби, так і в разі необ-
хідності створене спеціальне програмне забезпечення. 
Тобто відбувається пошук платформи для АОМ і роз-
робка стратегії реалізації моделі 

П’ятий — пошук 
даних 

відбувається пошук даних та перевірка як їх відповід-
ності структурі, необхідній для роботи моделі, так і ва-
лідація коректності даних самих по собі 

Шостий — нала-
штування моделі 

відбувається кількісна реалізація моделі, її налашту-
вання та адаптація до реальної ситуації 

Сьомий — вибір 
параметрів моде-
лі 

обираються значення параметрів моделі та очікуваний 
рівень точності, що відповідають емпіричним спосте-
реженням, або обрані, виходячи з раціональних су-
джень 

Восьмий — 
комп’ютерна си-
муляція 

відбувається запуск моделі та аналіз вихідних даних 
щодо зв’язку між поведінкою агентів на мікрорівні та 
поведінкою всієї системи в цілому  

Дев’ятий — валі-
дація 

валідація моделі: в разі значних відхилень відбувається 
коригування та модернізація як окремих агентів, так і 
моделі в цілому. Для досягнення більшої точності кори-
гуються ті параметри моделі, які не відповідають еко-
номічним показникам. Також можуть вноситися зміни у 
формалізацію моделі, якщо результати показали невід-
повідність моделі емпіричним фактам (реальним показ-
никам) 

Складено автором 

Структуризація процесу проектування агентно-орієнтованих 
моделей дозволить уникнути побудови невалідних і некоректних 
моделей. Послідовне та поетапне проектування моделей за наве-
деною схемою також дозволить спростити розробку та уніфіку-
вати процедури побудови агентно-орієнтованих моделей. Одно-
часно із спрощенням процесу проектування цього класу моделей 
суворе дотримання меж та цілей на кожному з етапів дозволяє 
виконувати деякі процедури паралельно, що значно скорочує час 
на розробку моделі та її впровадження. 
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APPLIED ASRECTS OF REGIONAL UNEVENNESS ANALYSIS 
 
Many countries are faced with the problem of a significant 

differentiation of development levels of individual regions and 
territories, which is one of the main causes of acute social tension, 
falling social security [1]. 

The aim of the research is to study some aspects of regional 
unevenness evaluation and analysis in the European Union. The 
obtained results can be used when determining the centres of 
economic growth, problem areas, caring out a comparative analysis of 
the unevenness structure. 

The objects of study are 31 European Union countries. The 
research period is limited to the years from 2000 to 2013. Thus, the 
study period does not only include the years of relative economic 
stability but the financial crisis of 2007 — 2008and the years of 
overcoming its consequences. This allows to explore the phenomenon 
of uneven economic development over a long period and under 
different conditions. 

The following objectives were set in accordance with the goal of 
the study: 1) to identify the key indicators that will help assess the 
level of economic development of the territories; 2) to build 
assessment and analysis models of the regional unevenness level; 3) to 
select the centres of economic growth, the problem regions, and 
groups of regions with homogeneous nature of changes in economic 
development; 4) to make a comparative analysis of the unevenness 
structure. 


