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ние одних нечетких совокупностей в другие. Это и есть основная 
конструкция, которую надо формализовать и исследовать». В 
ППО речь идет о природном механизме порождения нечеткости 
(сверхразнообразия, сверхизбыточности, спонтанности) вместо 
способов построения функций принадлежности. Подобная нечет-
кость, переходящая в сверхнеопределенность, присутствует в каж-
дой сущности ППО, а также взаимопереходах между ними. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Зростання конкурентоспроможності підприємств зумовлює 
підвищення якості продукції, забезпечення зростання продуктив-
ності праці, оптимізацію структури управління підприємством, 
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впровадження нових технологій. Здійснення усіх зазначених на-
прямків діяльності прямо чи опосередковано пов’язане із здійс-
ненням інвестицій. Зважаючи на кризовий стан світової та вітчи-
зняної економіки, і, як наслідок, зменшення можливостей 
залучення фінансових ресурсів, великого значення набуває моде-
лювання ефективності використання наявних інвестицій. 

Вітчизняним та західними вченими розроблено різноманітні 
методики оцінювання ефективності використання інвестицій, які 
умовно поділяються на методи, пов’язані із оцінюванням ефектив-
ності інвестиційної діяльності в цілому [1-3] та окремим інвести-
ційним проектом. В окремих працях описано моделі оцінювання 
доцільності інвестування у певні об’єкти, проте є потреба у розро-
бленні моделі визначення ефективності використання інвестицій. 

Стабільне функціонування економіки неможливе без оновлення 
виробництва, поліпшення стану основних фондів, впровадження 
нових технологій та видів продукції, оскільки тільки за цих умов 
економіка є конкурентоспроможною на вітчизняному та зовніш-
ньому ринках. Отже, діяльність підприємств галузі повинна перед-
бачати вкладення капіталу з метою удосконалення виробництва, 
тобто капітальні інвестиції, або ж інвестиції в основний капітал. 

Важливим є оцінювання технічного рівня промислових виро-
бництв, який характеризується показниками ефективності вико-
ристання основних засобів (фондовіддачею, фондомісткістю, фо-
ндоозброєністю), обсягами та динамікою інвестування в 
основний капітал. Серед зазначених показників саме фондовідда-
ча є одним із основних показників, що характеризує ефективність 
інвестування в основні засоби, оскільки цей показник відображає 
рівень чистого доходу, отриманого підприємством з одиниці ос-
новних засобів. Відповідно, фізично та морально застарілі основ-
ні засоби не даватимуть змоги виробляти достатньо якісну та 
конкурентоспроможну продукцію, а, отже, отримувати достатній 
рівень доходу. Дохід в свою чергу є показником, який характери-
зує здатність підприємства виготовляти та реалізовувати конку-
рентоспроможну продукцію та можливість в подальшому форму-
вати інвестиційні ресурси у вигляді чистого прибутку та 
амортизаційних відрахувань. Фінансові ресурси інвестиційної ді-
яльності можуть бути акумульовані лише у випадку реалізації 
виробленого продукту й отримання грошових коштів, що, зазви-
чай, відбувається в результаті акту купівлі-продажу в системі 
грошових відносин і ключова роль у забезпеченні цього процесу 
належить забезпеченню нормальних пропорцій формування та 
використання оборотних фондів [3]. 
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Для визначення впливу обсягів інвестування на рівень фондо-
віддачі необхідно по суті провести факторний аналіз. Для прове-
дення факторного аналізу у навчальній літературі рекомендуєть-
ся застосовувати, насамперед, аналітичні прийоми (факторні, 
групування, метод ланцюгових підстановок та його похідні: при-
йоми абсолютних та відносних різниць, індексний, пропорційно-
го розподілу). 

Метод ланцюгових підстановок та його похідні має як свої пе-
реваги (функціональний зв’язок між результативним показником 
і факторіальними ознаками, простий апарат дослідження), так і 
недоліки (проблеми з дотриманням послідовності заміни факто-
рів, обов’язковість наявності якісного показника). 

Не заперечуючи можливість та доцільність використання за-
значених вище прийомів у факторному аналізі, доцільно у систе-
мі методичних прийомів виокремити економіко-статистичні ме-
тоди як ефективний інструмент дослідження, що широко 
використовується впродовж останніх десятиліть. 

Для того, щоб економіко-статистична модель мала пізнаваль-
ну та практичну цінність, вона повинна відповідати певним ви-
могам, зокрема [3]: 

— ґрунтуватись на основних положеннях економічної теорії; 
— адекватно відображати реальну економічну дійсність; 
— враховувати важливі фактори, що визначають рівень дослі-

джуваного показника; 
— відповідати встановленим критеріям, тобто бути логічно і 

статистично адекватною, а також статистично надійною; 
— надавати можливість отримувати таку інформацію про осо-

бливості функціонування економічного об’єкта, що до її реаліза-
ції була невідома. 

Зазначимо, що методика проведення факторного аналізу фон-
довіддачі на основі виробничої функції практично не описана у 
спеціальній літературі. 

Найбільш відповідальним і складним етапом економіко-статис-
тичного моделювання є встановлення математичної форми зв’язку, 
тобто вибір та обґрунтування виду рівняння. Серед сукупності рів-
нянь необхідно вибрати ті, що відповідають таким вимогам: 

— у модель повинні входити величини, які можна кількісно 
виміряти; 

— модель повинна бути порівняно простою для реалізації та 
зручною для розрахунку певної кількості додаткових показників, які 
мають чітко окреслений економічний зміст, і інтерпретація яких до-
зволяє значно підвищити аналітичні кореляційних моделей. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
Соціально-економічний розвиток регіонів та розробка і реа-

лізація регіональних стратегій розвитку не може здійснюватися 
без періодичного, регулярного моніторингу соціальних і еконо-
мічних процесів, що відбуваються в регіоні. Дані отримані в ре-
зультаті моніторингу дозволяють оперативно оцінювати харак-
тер і направленість змін, що відбуваються в регіоні, приймати 
адекватні до цих змін управлінські рішення, здійснювати про-
гнозування і моделювання показників соціально-економічного 
розвитку. Таким чином, найбільш важливим аспектом практич-
ного застосування соціально-економічного моніторингу є інфо-
рмаційне забезпечення процесу управління регіональним розви-
тком З цього слідує, що однією з найважливіших науково-
технічних і соціально-економічних проблем на даний час є про-
блема розробки і ефективного використання інформаційних те-


