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(9) -  под система расчета прибили и виплати д и в и д є н д о в;
Каждая подсистема учитивает временние задержки на формироваїше и вьшолнение 

производственних заявок и состоит из 1-5 дйффсрснциальних уравнсний и дополнительних 
алгсбранческих уравнений связн. Итоговая модель производственного предприятия 
содержит 24 дифференциальних н 54 алгсбранческих уравнеиия. Система уравнений такого 
уровня сложносги решается аналитическим или численно-аналитическим методом с 
помощью современних систем компьютерной математики типа МАТЬАВ или Маріє.

Анализ полученного решения позволяет сделать вивод о колебательном характере 
производственного процесса при условии, что он определяется измснсниями 
покупательского спроса на готовое изделие. Так скачкообразное увеличение спроса на 10% 
визивает затнхающий колебательний процесе измснения обьемов производства, которий 
стабилизирустся только через 3 месяца после момента увеличения спроса.

Качественная картина динамики производства может бьггь описана упрощенной 
производственно-сбитовой моделью, из которой исключени 4 подсистеми ((4), (5), (8) и (9)) 
не связанние напрямую с производством и сбитом. У прощенная производственно-сбитовая 
модель состоит из 14 дифференциальних н 30 алгебраических уравнений. Наличие 
описанного више колебательного процесса в пронзводственной системе. Период колебаний 
обьемов производства зависит от постоянних времсни, копгорие определяют бистроту 
включення в производственний план заявок от служби сбита предприятия.

Таким образом» модель зкономической динамики производственного предприятия» 
описи ваемая системой дифференциальних и алгебраических уравнений, позволяет оценить 
влияние на производство внешних и внутрснних управляючих воздействий и виработать 
рекомендации по опгтимизации процесса промишленного производства.

(7) -  подсистема оформлення заказов у оптових покупателей;
(8) -  подсистема учета движения денежних средств;

Список нспользуемьіх всгочинков
І. Форрестер Дж. Основи кнбернетикн предприятия, - М.: Процесе, 1971.
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КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМИ

Г.Б. Данильчук
Черкаський національний університет Імені Богдана Хмельницького

Останнім часом стало зрозуміло, ддо більшість з важливих економічних об'єктів 
яідносяться до так званого класу складних систем, властивості яких активно вивчаються 
£1,2]. Одним з цікавих питань є питання відносно кількісних методів оцінки складності 
системи [3]. Справа в тому, що в процесі функціонування складність системи змінюагся. 
При цьому більш складні системи реалізують у більш повному обсязі свої потенціальні 
можливості. Невдалі інституціональні кроки, екзо- або ендогенні критичні і кризові явища 
призводять до спрощення системи. Таким чином, знаючи динаміку різноманітних параметрів 
складності системи, можна говорити про можливість передбачення небажаних явищ, 
наприклад фінансових криз.

Використовується кілька підходів для ідентифікації механізмів, що лежать в основі 
розвитку та функціонування складних систем. Особливо корисні результанти було отримано 
при їх дослідженні методами теорії випадкових матриць, моно- та мультнфрактального 
аналізу, теорії хаосу з реконструкцією траєкторії системи у фазовому просторі та визначення 
її параметрів, таких як кореляційна розмірність, рекурентні карти. Однак, застосування 
деяких із методів висуває вимоги до стаціонарності досліджуваних даних, потребує довгих 
часових рядів та комплексного обчислення кількох параметрів.

Іншим підходом до розгляду питання вивчення особливостей складних систем є 
обчислення ентропійних характеристик. Мета роботи -  аналіз сучасних тенденцій 
використання поняття ентропії для часових рядів економічного змісту, а також їх 
використання для вимірювання динамічних властивостей складних систем. У якості тестових 
рядів використані часові послідовності, які містять відомі фінансові кризи. Було показано, 
що ентропійно-залежні показники складності системи можуть використовуватися для 
кількісної оцінки можливих структурних і динамічних змін в економічних системах. 
Особливо перспективним напрямком представляється використання ідеї ТсаллІса щодо 
неекстенсивност» економічних даних, яка дійсно проявляється на практиці. Ці та інші 
результати досліджень планується опублікувати найближчим часом.

Автор висловлює подяку професору Соловйову В.М. за постановку задачі та плідні 
обговорення результатів досліджень.

Список використаних джерел
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2. Овчарук КІП., Соловйов В.М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово- 
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3. Соловйов В.М., Шарапов О.Д. Методи вимірювання складності економічних систем 
// Тези доповідей XII Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми 
економічної кібернетики». 3-5 жовтня 2007 р. м. Львів, Видавництво ЛНУ, с. 135-136.
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