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РОЗДІЛ 9. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка завдання. Фахівці практично всіх 
сфер сьогодні працюють в умовах інформаційних 
перенавантажень. Тому особливої актуальності 
набуває використання нових інформаційних тех-
нологій, які змінюють не тільки процеси створення, 
передавання, оброблення інформації та при-
йняття рішень на її основі, а й усю діяльність під-
приємства, організації чи установи. Невід’ємною 
складовою у процесі використання будь-якої 
інформаційної технології є вміння застосовувати 
базові знання, по-перше, з економічної матема-
тики, по-друге, здатність до логічного мислення. 

Студенти вищих навчальних закладів при 
вивченні дисциплін економіко-технічних, фізичних, 
інженерних спеціальностей згідно з навчальним 
планом вивчають дисципліну «Економіко-матема-
тичні методи».

Метою даної дисципліни є ознайомлення та 
оволодіння сучасними математичними методами 
необхідними для розв’язування теоретичних і 
практичних задач економіки (еластичність функ-
цій, виробничі функції, граничний аналіз та ін.); 
вироблення навичок математичного дослідження 
прикладних задач, побудови економіко-матема-
тичних моделей і формування математичних знань 
для оволодіння іншими дисциплінами математич-

ного циклу; вироблення у студентів вміння само-
стійно поглиблювати і розширювати математичні 
знання та впроваджувати їх в аналіз прикладних 
задач. Однак, виникає важлива проблема – це 
якість вивчення дисципліни, рівень отримання та 
засвоєння студентами базових загальних знань. 
Від цього залежить вміння здійснювати аналіз про-
блем різного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематиці економіко-математичних методів, їх 
змістовній суті та сфері застосування присвячена 
велика кількість робіт зарубіжних та вітчизняних 
науковців. Перед дослідником чи людиною, яка 
планує займатися підприємницькою діяльністю, 
на першому етапі постає найважливіша задача – 
це вибір економіко-математичного методу, який 
надасть найбільш повні та обґрунтовані резуль-
тати. Однак універсальними при цьому висту-
пають методи системного аналізу та методи, що 
дозволяють визначити якісний ознаковий простір 
досліджуваних величин та врахувати вияви еко-
номічного ризику. До таких методів слід віднести 
методи багатовимірного статистичного аналізу. 
Детальний їх опис наведено в роботах Понома-
ренко В. В., Малярець Л. М. [1], Єріної А. М. [2]. 
Питання аналізу, моделювання та управління 
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BUILDING OF THE BASES OF BUSINESS IN THE CONTEXT  
OF THE DISCIPLINE “ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS”

У статті проаналізовано питання необхід-
ності якісного вивчення дисципліни «Еконо-
міко-математичні методи» студентами 
вищих навчальних закладів. Питання розгля-
нуто в контексті майбутньої організації біз-
нес-процесів та підприємницької діяльності. 
Досліджено вплив соціально-економічних 
факторів на функціонування суб’єктів під-
приємницької діяльності на прикладі оцінки 
ринкової вартості підприємства. Оцінку 
вартості визначено на основі методу ана-
логових продажів. 
Ключові слова: сфера вищої освіти, мате-
матика для економістів, економіко-матема-
тичні методи, підприємницька діяльність, 
соціально-економічні показники.

В статье проанализирован вопрос необ-
ходимости качественного изучения дис-
циплины «Экономико-математические 
методы» студентами высших учебных 
заведений. Вопрос рассмотрен в контек-
сте будущей организации бизнес-процессов 
и предпринимательской деятельности. 
Исследовано влияние социально-экономи-
ческих факторов на функционирование 

субъектов предпринимательской деятель-
ности на примере оценки рыночной стои-
мости предприятия. Оценка стоимости 
определена на основе метода аналогових 
продаж.
Ключевые слова: сфера высшего обра-
зования, математика для экономистов, 
экономико-математические методы, пред-
принимательская деятельность, соци-
ально-экономические показатели.

The article is devoted to analysis such ques-
tion as qualitative study of the discipline “Eco-
nomic and Mathematical Methods” of high 
school students. This question considered in 
the context of future business processes and 
business activities. The influence of socioeco-
nomic factors on the functioning of businesses 
is described by the example, which estimates 
the market value of the company. The definition 
of company valuation is based on the method 
of analog sales.
Key words: sphere of higher education, 
mathematics for economists, economic and 
mathematical methods, entrepreneurship, social 
and economic indicators.
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економічним ризиком висвітлюється в роботах 
Вітлінського В. В., Верченко П. І. [3], Клебано-
вої Т. С., Раєвнєвої О. В., Прокоповича С. В. [4], 
Колота В. М. [5].

Не вирішені частини досліджуваної про-
блеми. Економіко-математичні методи – це назва 
комплексу наукових напрямів у дослідженні еконо-
мічних процесів методами математики і кібернетики. 
Відомо, що найважливішим у використанні матема-
тики в економіці є математичне моделювання еконо-
мічного явища, ситуації або процесу для вивчення 
певного аспекту в його розвитку [4]. Основними 
етапами у процесі проведення навчально-науко-
вого дослідження є: визначення проблеми, форму-
лювання дослідницьких знань, висунення гіпотез, 
визначення методів дослідження, проведення дослі-
дження, аналіз отриманих досліджень, оформлення 
висновків та кінцевих результатів. Проблема вини-
кає на останніх трьох етапах, оскільки від специфіки 
дослідження потрібно застосовувати певні матема-
тичні методи та вміння якісно інтерпретувати отри-
мані результати.

Виклад основного матеріалу. Людина в сучас-
ному світі має орієнтуватися у кількісних і просто-
рових співвідношеннях, виконувати елементарні 
арифметичні обчислення. Вивчення насамперед 
математики формує культуру логічного мислення. 
Розглянемо питання якості оволодіння економіч-
ною математикою у контексті підприємницької 
діяльності. 

Процес підприємницької діяльності почина-
ється з розробки концепції, тобто тих принципо-
вих рішень, які закладаються в основу майбутньої 
справи. У рамках роботи над концепцією підприє-
мець здійснює пошук відповідної ідеї свого бізнесу 
оцінює шанси на успіх при її реалізації [5]. 

Кулішов В. В. [6] пропонує підприємництво роз-
глядати у чотирьох аспектах: бізнес – система 
ведення справи, яку люди створили для задо-
волення своїх підприємницьких потреб; комер-
ція – торговельна діяльність людей, спрямована 
на прискорення реалізації продукції й одержання 
торговельного прибутку; лізинг – сполучення 
оренди та кредиту для фінансування й активізації 
збуту засобів праці; факторинг – форма комерцій-
ної діяльності, що прискорює торговельні угоди з 
реалізації продукції шляхом купівлі у фірм вимог 
до своїх клієнтів.

Часто поняття «бізнес» (соціально-економіч-
ний об’єкт, що бере участь у торгівлі товарами 
чи послугами споживачам) пов’язується з малим 
і середнім підприємництвом, індивідуальною тру-
довою діяльністю громадян, що є характерним 
для вітчизняної практики [7]. Слід зазначити, що 
існують також інші підходи до розуміння співвідно-
шення підприємництва і бізнесу за ознакою обсягу 
понять. Згідно цих підходів бізнес є ширшим, ніж 
підприємництво. Сучасні прихильники такого під-

ходу вважають, що бізнес охоплює ділові відно-
сини, які виникають між усіма учасниками ринко-
вої економіки і залучають не тільки підприємців, 
а й споживачів, найманих працівників, державні 
структури. 

Інший підхід акцентує увагу на тому, що підпри-
ємництво є ширше за бізнес. Такий підхід є визна-
чальним у наукових публікаціях стосовно теоре-
тичного обґрунтування природи і призначення 
підприємництва в суспільстві. Значною мірою під-
приємництво пов’язується з творчою природою 
людини і її розкриттям у конкретних історичних та 
економічних умовах; розглядається як одна з осно-
вних форм соціальної діяльності, що змінює не 
лише умови життєдіяльності, але й саму людину: 
її поведінку, погляди, місце в суспільстві [8].

Відомо, що основні функції підприємства зво-
дяться до задоволення потреб споживачів у пев-
них видах продукції та послуг і максимізації при-
бутку. Останнє у той же час є і ціллю господарчої 
діяльності підприємства.

Ця ціль може бути досягнута лише за умови 
оптимальної комбінації інноваційної політики, гос-
подарчого ризику та всіх виробничих факторів, що 
застосовуються. 

Отже, в основі розглянутих підходів щодо під-
приємницької діяльності ключову роль відігра-
ють знання основ економічної математики та 
економіко-математичних методів. Що глибший 
рівень знань економіко-математичних дисциплін 
у людини, котра займається бізнесом, то її біз-
нес буде більш стійким до зовнішньоекономіч-
ного, політичного та соціального середовища, 
факторів їх впливу. Здатність застосовувати еко-
номіко-математичні методи (оцінка поточного 
фінансового стану, прогнозування діяльності в 
майбутньому з урахуванням впливу різних фак-
торів) робить підприємницьку діяльність більш 
конкурентоспроможною та стійкою. Адже сучасні 
напрями і підходи у моделюванні економіки, моде-
лювання економіко-виробничих систем, економе-
тричні моделі та методи прогнозування надають 
можливість здійснити глибокий та детальний ана-
ліз впливу різноманітних факторів на підприєм-
ницьку діяльність, визначити актуальні проблеми, 
здійснити комплексний аналіз діяльності, а отже 
прийняти об’єктивне управлінське рішення.

Найважливішою частиною підприємниць-
кої діяльності є аналіз використання капіталу, 
що являє собою процес дослідження основних 
результативних показників ефективності його 
функціонування на підприємстві з метою вияв-
лення резервів подальшого підвищення цієї ефек-
тивності. У залежності від цілей здійснення аналіз 
використання капіталу підрозділяється на різні 
форми. 

Економісти [9-11] зазначають, що всі форми 
аналізу використання капіталу мають здійсню-
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ється за певними етапами. Найбільш вживаними 
є наступні етапи:

- відбір і підготовка до аналітичного дослідження 
необхідної вихідної і фінансової інформації;

- аналітична обробка відпрацьованої вихідної 
фінансової інформації, формування аналітичної 
інформації;

- інтерпретація отриманої аналітичної інформа-
ції;

- підготовка висновків і рекомендацій за резуль-
татами проведеного аналізу.

В якості прикладу розглянемо задачу. Перед 
фінансистом стоїть завдання оцінити ринкову вар-
тість підприємства, корпоративні права якого не 
мають обігу на ринку.

Розв’язок даної задачі може бути здійснений 
методом аналогового продажу. Сутність його 
полягає в оцінюванні вартості бізнесу за допо-
могою встановлення рівнів ціни купівлі-продажу 
контрольних пакетів акцій компаній чи аналогічних 

цілісних майнових комплексів [12-13]. Вартість 
бізнесу оцінюється на основі визначених коефі-
цієнтів, що відтворюють суттєві характеристики 
аналогічних об’єктів, представлених на ринку. Для 
цього використовують найрізноманітніші методи, 
наприклад, порівняльний (метод мультиплікато-
рів), метод галузевих співвідношень (вартість біз-
несу визначається на основі цінових показників 
та інших якісних (чи фінансових) співвідношень, 
характерних для даної сфери господарювання. 
Тобто головна ідея методу ринку капіталу (порів-
няльного підходу) полягає у тому, що аналогічні 
підприємства повинні продаватися за подібними 
цінами. Основною проблемою застосування цього 
методу у процесі оцінки вартості бізнесу є якісний 
вибір повної та достовірної інформації про об’єкти 
порівняння, що у сучасних вітчизняних умовах гос-
подарювання далеко не завжди можливо.

Отже, припустимо, що на основі проведеного 
аналізу статистичної та ринкової інформації вда-

Таблиця 1
Показники порівняння об’єкта оцінки 

Показники Об’єкт оцінки
1 Ринковий курс акцій - - - - -
2 Статутний капітал, тис. грн. 4000 5000 6000 7000 8000
3 Власний капітал, тис. грн. 5500 6500 7500 8500 9500
4 Балансовий курс акцій, % 160 170 180 190 200
5 Коефіцієнт заборгованості 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7
6 Чистий прибуток, тис. грн. 1500 2000 2500 3000 3500
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1300 1500 1700 1900 2000
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 17000 17000 17000 17000 17000
9 Ціна реалізації підприємства, тис. грн. 5000 5000 5000 5000 5000

Таблиця 2
Показники порівняння об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства

Показники Підприємство-аналог
1 Ринковий курс акцій 125% 130% 135% 140% 145%
2 Статутний капітал, тис. грн. 6000 7000 8000 9000 4000
3 Власний капітал, тис. грн. 9000 10000 11000 12000 9000
4 Балансовий курс акцій, % 150 170 180 190 140
5 Коефіцієнт заборгованості 2,85 2,75 2,65 2,55 2,45
6 Чистий прибуток, тис. грн. 1650 1750 1850 1950 2000
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1950 2050 2150 2250 2350
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 21000 22000 23000 24000 25000

Таблиця 3
Показники порівняння об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства

 Показники Об’єкт оцінки Підприємство-аналог
1 Ринковий курс акцій - 140% до номіналу
2 Статутний капітал, тис. грн. 7000 9000
3 Власний капітал, тис. грн. 8500 12000
4 Балансовий курс акцій, % 190 190
5 Коефіцієнт заборгованості 6,7 2,55
6 Чистий прибуток, тис. грн. 3000 1950
7 Операційний грошовий потік, тис. грн. 1900 2250
8 Чиста виручка від реалізації, тис. грн. 17000 24000
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лось з’ясувати, що на фондовій біржі здійснюється 
торгівля корпоративними правами підприємства, 
за основними якісними та кількісними характе-
ристиками схожого на об’єкт оцінки. Зіставлення 
об’єкта оцінки та порівнюваного підприємства про-
ведено за наступними показниками (табл. 1-2).

На основі вихідних даних табл. 1-2 сформулю-
ємо узагальнюючу табл. 3 для проведення подаль-
ших розрахунків. Розглянемо ринковий курс акцій 
140 % до номіналу.

Оцінимо вартість підприємства за методом 
порівняння продажів, якщо підприємство-аналог 
було реалізоване за 4500 млн грн.

З метою оцінки вартості підприємства зна-
йдемо поправочні коефіцієнти.

1. Чистої виручки від реалізації:   
2. Чистого прибутку:  
3. Операційного грошового потоку:  
Розраховуємо середнє арифметичне значення 

поправочного коефіцієнта:   
Отже, ринкова вартість підприємства за мето-

дом порівняння продажів становить:  млн. грн.
З метою забезпечення об’єктивності оцінки 

знайдена в рамках ринкового підходу порів-
няльна вартість підприємства може коригува-
тися на відповідні поправки, що характеризують 
ризикованість об’єкта оцінки, відмінності у правах 
власності на нього, рівень мобільності корпора-
тивних прав.

Виділимо ряд переваг підходу оцінки вартості 
бізнесу: статистична обґрунтованість; достатньо 
простий у застосуванні і дає надійні результати; 
можливість вносити коригування на відмінності 
порівнюваних об’єктів; у цінах продажів відобра-
жають зміну фінансових умов і інфляцію; у підсум-
ковій вартості відображається думка типових про-
давців і покупців.

Підсумовуючи розглянутий матеріал, можна 
зробити висновок, що якісне оволодіння студен-
тами дисциплін економіко-математичного спряму-
вання, особливо навчальними матеріалами дисци-
пліни «Економіко-математичні методи» дозволить 
в майбутній підприємницькій діяльності:

- обґрунтовувати поведінку досліджуваних еко-
номічних процесів;

- формувати достатній обсяг фінансових ресур-
сів у відповідності з задачами розвитку підприєм-
ства в поточному періоді; 

- найбільш раціонально використовувати сфор-
мований обсяг фінансових ресурсів у розрізі осно-
вних напрямів діяльності підприємства; 

- максимізувати прибуток підприємства за 
передбаченого рівня фінансового ризику;

- мінімізувати рівень фінансового ризику при 
передбачуваному рівні прибутку;

- забезпечувати постійну фінансову рівновагу 
підприємства у процесі розвитку;

- оптимізувати грошовий обіг. 
Крім того, якісне оволодіння матеріалом дисци-

пліни «Економіко-математичні методи» сприятиме 
розв’язанню проблеми формування всебічно роз-
виненої особистості, яка спроможна реалізувати 
творчий потенціал у динамічних соціально-еконо-
мічних умовах як у власних життєвих інтересах, 
так і в інтересах суспільства.
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