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Вступ
Вищий навчальний заклад є складною соціаль�

но�економічною системою, яка виготовляє особли�
вий продукт – фахівців вищої кваліфікації і такій
системі притаманні властивості комерційної органі�
зації. Моделювання та оптимізація процесів діяль�
ності ВНЗ є актуальною задачею. Провести експери�
менти не з реальним навчальним закладом, а з його
математичною моделлю і при цьому отримати адек�
ватну інформацію про реальні процеси діяльності
ВНЗ, дозволяє метод дослідження, який прийнято
називати імітаційним моделюванням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Моделювання діяльності ВНЗ внаслідок вже

зазначеної специфіки його процесів досліджене не�
достатньо, але вимагає посиленої уваги, оскільки від
ефективної діяльності ВНЗ безпосередньо залежить
рівень підготовки фахівців, а отже й інтелектуаль�
ний потенціал держави [1, 2]. Різним аспектам іміта�
ційного моделювання бізнес�процесів присвячені
роботи [4–7].

Постановка завдання
Метою даної статті є дослідження різних аспектів

імітаційного моделювання як ефективного методу
аналізу та оптимізації бізнес�процесів і оцінка перс�
пектив його використання для моделювання про�
цесів діяльності інноваційного ВНЗ.

Виклад основного матеріалу
Імітаційне моделювання – це різновид моделю�

вання, у якому за допомогою математичних інстру�
ментальних засобів та спеціальних комп’ютерних
програм і технологій проводиться цілеспрямоване
дослідження структури і функцій реального склад�
ного процесу в режимі «імітації», що дозволяє вико�
нати оптимізацію деяких його параметрів [4].

При підготовці до імітації, насамперед, потрібно
виділити стартову подію процесу імітації, яка в ре�
альному процесі є сигналом до його виконання [6].
Наприклад, стартовою подією для процедури розроб�
ки методичного забезпечення дисципліни процесу
«Навчально�методичне забезпечення»1  є введення
нової дисципліни до навчального плану певного на�
пряму підготовки.

Далі потрібно для кожного кроку процесу задати
тривалість його виконання, перелік і вартість ре�
сурсів, що задіяні у процесі, на основі чого з ураху�
ванням логічної послідовності кроків буде обчисле�
но загальну тривалість процесу. Наприклад, для по�
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передньої процедури це необхідно зробити для оці�
нки загального часу, що йде на розробку навчально�
методичного забезпечення нової дисципліни.

Слід зауважити, що виконання процесу – це
далеко не завжди лінійна послідовність
кроків. Крім того, вибір подальшого кроку

часто носить імовірнісний характер (так звана
ймовірність переходу). Усе це істотно впливає на за�
гальні оцінки вартості і часу виконання процесу.

При лінійній послідовності (рис. 1) час або
вартість окремих дій додається. При паралельному
виконанні гілок процесу (рис. 2) послідовно викону�
ються функції усіх гілок, але у тривалість процесу
включається тривалість гілки, загальний час виконан�
ня функцій якої є найбільшим. У тих випадках, коли
дії процесу виконуються в залежності від деякої умо�
ви, то задається умова переходу до наступних кроків
або ймовірність цього переходу (рис. 3). При імітації
процесів з умовами додається час виконання дій або
функцій, що були реально виконані в ході процесу.

Збір інформації та практичних 
матеріалів до заняття 

Аналіз наявних джерел у 
відповідності до теми 
навчального заняття 

Підготовка навчального 
матеріалу, вибір методики 

викладання 

Вибір технічних та програмних 
засобів навчання для проведення 

занять 

Перевірка та підготовка 
технічних засобів навчання 

Рис. 1. Субпроцес «Підготовка занять»
процесу «Навчальна діяльність»

1 Тут і далі в якості прикладів використовуються процеси, субпроцеси і процедури із системи карт процесів Пол�
тавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ)

www.business-inform.net

http://www.business-inform.net


108 БІЗНЕСІНФОРМ № 5(1)’2011

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

ЕК
ОН

ОМ
ІК

О�
М

АТ
ЕМ

АТ
ИЧ

НЕ
 М

ОД
ЕЛ

Ю
ВА

НН
Я

Уведення 
критерію 
пошуку

Запит на пошук

Обробка запиту Переформу-
лювання 
запиту

Задоволення 
запиту 

викладача 
або студента

Досягнення 
мети запиту Ні

Так

Рис. 2. Субпроцес «Пошук інформації
в електронному каталозі занять» процесу

«Інформаційне забезпечення»

Реальний економічний процес дуже рідко ви�
конується чітко і швидко. Для вищого навчаль�
ного закладу як складної соціально�економі�

чної системи ключову роль відіграє людський фак�
тор. Очевидно, що люди володіють більш складною і
непередбачуваною поведінкою у порівнянні з при�
родними явищами або технічними засобами. Саме
тому моделювання процесів діяльності ВНЗ завжди
пов’язане з невизначеністю. В імітаційному експе�
рименті присутність невизначених впливів моде�
люється за допомогою випадкових чисел як основи
для представлення різних кількісних даних.

Однак, випадкові величини – це далеко не єди�
ний засіб урахування невизначених параметрів сис�
теми. Складні процеси, що протікають у вищому на�
вчальному закладі, вимагають використання не�
чітких, інтервальних та інших параметрів, які адек�
ватно описують невизначений характер стратегічних

та допоміжних процесів діяльності ВНЗ [1]. Ще
складнішим є питання одночасного врахування
різних типів невизначеності при постановці та про�
веденні імітаційного експерименту [7�9]. Якщо ок�
ремим аналітичним моделям в умовах стохастичної,
нечіткої, інтервальної, параметричної, багатокрите�
ріальної невизначеності присвячено чимало праць,
то в імітаційному моделюванні увага приділена вик�
лючно стохастичним величинам.

Висновки і перспективи подальших досліджень.
Імітаційне моделювання має значні переваги пе�

ред іншими методиками дослідження процесів діяль�
ності ВНЗ. Найбільш значимою проблемою впровад�
ження методу імітаційного моделювання, яка потре�
бує подальших досліджень, залишається проблема
отримання валідних результатів імітаційного експе�
рименту. Для цього потрібна тривала і кропітка ро�
бота з вивчення законів поведінки невизначених па�
раметрів моделі процесу.

Тільки за допомогою імітаційного моделювання
та фінансово�вартісного аналізу можна отримати
цінну інформацію про складні процеси діяльності
вищого навчального закладу, яка вкрай необхідна
ректору і керівникам структурних підрозділів ВНЗ
для прийняття важливих управлінських рішень.  

ЛІТЕРАТУРА

1. Роскладка А. А. Особливості функціонуван�
ня інноваційного вищого навчального закладу в су�
часних умовах // Збірник наукових праць Національ�
ного університету державної податкової служби Ук�
раїни. – №1, 2010. – С. 257�263.

2. Роскладка А. А. Системні підходи до управ�
ління вищим навчальним закладом як суб’єктом рин�
кової економіки // Бізнес�інформ. –2010.– №4(2). –
С. 90�92.

3. Кельтон В., Лоу А. Имитацтонное моделиро�
вание. Классика CS. – СПб: Питер; Киев: Издатель�
ская группа BHV, 2004. – 847 с.

4. Емельянов А. А. и др. Имитационное моде�
лирование экономических процессов: Учеб. посо�
бие. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

5. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирова�
ние экономических процессов: Учебное погсобие
для слушателей программы eMBI. – М. : Академия
АйТи, 2005. – 164 с.

Рис. 3. Організаційна схема управління процесом «Наукова діяльність»
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Задачу прогнозирования различных социально�
экономических процессов решает практиче�
ски каждый экономист, вне зависимости от об�

ласти его исследования: точные прогнозы нужны
всем, начиная от уровня предприятий (например,
прогноз рыночной конъюнктуры) и заканчивая го�
сударственным уровнем (например, прогноз темпов
инфляции). На практике обычно наиболее точные
прогнозы получаются с помощью адаптивных мето�
дов. Например, с помощью модели Брауна или мо�
дели Хольта можно получить достаточно точный про�
гноз курса валюты в краткосрочной перспективе.
А с помощью метода стохастической аппроксимации
можно получить хороший прогноз продаж какого�
либо товара на среднесрочную перспективу [1].

Стоит заметить, что достаточно часто перед ис�
следователем стоит задача прогнозирования именно
на краткосрочную перспективу. Одним из самых по�
пулярных адаптивных методов краткосрочного про�
гнозирования является метод Брауна (также извест�
ный как «метод экспоненциального сглаживания»).
Идея метода заключается в том, что прогнозное зна�
чение определяется через предыдущее
cпрогнозированное значение, но скорректированное
на величину отклонения факта от прогноза:

( )1
ˆ ˆ ˆ
t+ t t tY = Y +α Y Y− .  (1)

Достаточно часто эту модель представляют и в
другом виде:

( )
1

ˆ ˆ1t+ t tY = αY + α Y− .  (2)

Однако смысл модели от этого не меняется: она
в той или иной степени (в зависимости от значения
коэффициента а) адаптируется к новой поступаю�
щей информации.
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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ) Развивая логику, положенную в основе модели
Брауна, когда та корректирует свои парамет�
ры с учётом ошибки, можно попробовать не

пытаясь задавать вид тенденций в ряде данных,
спрогнозировать одновременно два параметра: зна�
чение 

t̂Y  и его отклонение от фактического значе�
ния: ˆ

t t tY Yε = − . Наилучшим инструментом решения
подобной задачи является аппарат теории функций
комплексных переменных. Воспользовавшись идеей
Савинова Г. В. [2] представим показатель и отклоне�
ние от него в виде комплексной переменной t tY i+ ε .
Тогда и прогнозное значение этой комплексной пе�
ременной можно записать как ˆ ˆt tY i+ ε .

По аналогии с моделью Брауна (2) можно полу�
чить следующую модель:

( )( )

( ) ( )( )( )
1 1 0 1

0 1

ˆ ˆ

ˆ ˆ1

t+ t+ t t

t t

Y +iε = α +iα Y +iε +

+i α +iα Y +iε+ −
,  (3)

где tY  – фактическое значение, 
t̂Y  – прогнозное, tε  –

фактическое значение корректировочного показате�
ля, t̂ε  – прогнозное значение корректировочного
показателя, 0α  и 1α  – постоянные сглаживания мо�

дели, t – номер наблюдения.

Особенности пары t tY i+ ε  позволяют расширить

толкование мнимой составляющей tε . В самом про�
стом случае корректировочный показатель может
быть представлен как отклонение факта от прогноза
(ошибка аппроксимации):

ˆ
t t tε = Y Y− .  (4)

Но поскольку это корректировочный показатель,
то степень корректировки также может быть различ�
ной в зависимости от поставленных задач. И вообще
корректировочный показатель может быть никак и
не связан с отклонением фактических значений от
расчётных. Ничто не мешает исследователю задавать
его какой�нибудь функцией (например, ( )

tε = f t )
или константой ( tε = const ), если будет решено, что
целесообразней задать его так и никак иначе. Одна�

1 Работа выполнена в рамках Международного гранта РГНФ�НАН Украины № 10�02�00716 а/U «Модели оценки
неравномерности и цикличности динамики социально�экономического развития регионов Украины и России».
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