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)t(H  (рис.1) и изменение показателя К. Увеличение параметра К (а, следова-
тельно, и подпитка системы информацией) идет вначале по пути увеличения 
разнообразия направлений развития предприятия, т.к. стратегическая цель мо-
жет быть достигнута разными способами. После исчерпания данного пути раз-
вития дальнейшее увеличение параметра К связано с повышением численности 
этого разнообразия.  
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ З МЕТОЮ 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 
 

При аналізі робіт вітчизняних та закордонних авторів [1-3, 5-6] можна 
прийти до висновку, що планування являється одним з найважливіших 
факторів функціонування й розвитку промислових підприємств в умовах 
ринкової економіки.  

Перспективно необхідним стратегічним напрямком зниження виробничих 
витрат промислових підприємств машинобудівного та металургійного 
комплексів України та Донбасу, як її індустріального центру в умовах 
трансформаційної економіки, є оптимізація паливно-енергетичних витрат. Це 
обумовлено стабільним ростом цієї складової у загальному обсязі матеріальних 
витрат та зростанням цін на дані ресурси, що невід’ємно пов’язане з 
модернізацією основних засобів або придбанням нових одиниць технологічного 
обладнання, а як наслідок, обумовлює пріоритетність реального інвестування в 
межах реалізації стратегії розвитку підприємства. 

Енергозберігаючі технології, нове прогресивне обладнання, 
раціоналізація структури суспільного виробництва – ключовий пріоритет роз-
витку промисловості України. Також впровадження енергозберігаючих 
технологій визначають в якості складової стратегії ендогенізації економічного 
розвитку України. [3, стор. 56] Значна матеріаломісткість та енергоємність 
промислової продукції ключових галузей економіки при високому рівні зносу 
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основних виробничих фондів визначають необхідність вдосконалення 
інвестиційної стратегії розвитку. 

Перспективним джерелом економії виробничих витрат є скорочення     
витрат на обслуговування застарілого парку обладнання, пов’язаних з цим ви-
трат на ремонт, впровадження енергозберігаючих технологій. 

Сучасний розвиток промисловості характеризується підвищенням техніч-
ного рівня, ускладненням організаційної структури виробництва, 
пред’явленням високих вимог до методів планування та управління. В таких 
умовах тільки науковий підхід до управління економікою дозволить забезпечи-
ти високі темпи розвитку промисловості. Однією з необхідних умов подальшо-
го розвитку є застосування точних методів кількісного аналізу, широке викори-
стання математики. Для оптимального управління матеріальними витратами 
треба обрати ефективний метод, який би враховував всі фактори та відповідав 
економічним законам. [5, стор. 15-25] 

В умовах формування множини рішень ефективного управління витрата-
ми виробництва з метою отримання прибутку доцільно використовувати метод 
динамічного програмування. Динамічне програмування являє собою поетапне 
планування багатокрокового процесу, коли на кожному етапі оптимізується 
тільки один крок, а рівняння на кожному кроці повинно вибиратися з урахуван-
ням всіх його наслідків в майбутньому. [4, стор. 180] 

Метою дослідження є інформаційна підтримка розподілу наявних інве-
стиційних коштів підприємства між енергозберігаючими заходами на основі 
методу динамічного програмування. 

Постановка задачі. Існує виробничий процес, основним елементом якого 
вважається виробниче обладнання підприємства. Необхідно прийняти рішення 
про вибір варіанту оновлення обладнання в умовах енергозбереження. 

Розподіл наявних інвестиційних коштів будемо здійснювати за допомо-
гою рівняння Беллмана: 
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З метою інформаційної підтримки наведеної моделі розроблено аналітич-
ну систему підтримки рішень (рис. 1–2). 

 

 
Рис. 1. Ввід вихідної інформації 

 
 

Рис.2. Система підтримки рішень щодо розподілу інвестицій 
 

Враховуючи, що в умовах переходу до ринкової економіки суб’єктам 
господарювання необхідно для підтримки конкурентноздатності оновлювати 
власну технічну та технологічну базу, виникає необхідність впровадження 
енергозберігаючих технологій як елемента загальної інвестиційної стратегії. 

Використання запропонованої моделі підприємствами машинобудівної та 
металургійної галузей дозволить своєчасно скорегувати стратегію розвитку на 
основі ефективного розподілу коштів між проектами енергозбереження. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖИТОМИРЩИНИ ЯК ОСНОВНИЙ 
АСПЕКТ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

 
Сучасне суспільство перебуває у стані якісної радикальної трансформації, 

що проявляється процесами глобалізації, інтеграції, інформатизації усіх аспектів 
його життєдіяльності. Зміни, в яких перебуває суспільство, торкаються усіх його 
соціальних інститутів: культурних цінностей, ідеологічних принципів, світогляду, 
наукової парадигми тощо. 

Економічне буття суспільства трансформується у принципово нову систему 
взаємовідносин між людьми, суспільними групами, націями, народами, регіонами, 
державами. Для ефективного розвитку цієї сфери необхідно визначити наявні ре-
сурси та можливості. У даному дослідженні ми будемо аналізувати соціально-
економічний потенціал Житомирської області. 

У 90-ті роки XX століття Житомирська область зазнала глибокого спаду ви-
робництва (у 1998 році рівень виробництва становив менше 40% від рівня 1990 
року). 

Крім того, Житомирський регіон значно постраждав від аварії на Чорно-
бильській АЕС (26 квітня 1986 року), наслідки якої нагадуватимуть про себе ще не 
один десяток років. Так, у області частина території взагалі виведена з господар-
ського обігу. Але, не зважаючи на вищеописані негативні явища, даний регіон має 
значний економічний потенціал. 

Природно-ресурсний потенціал. Насамперед слід відокремити паливно-
енергетичні ресурси: нафта, природний газ, торф. На території Житомирської об-
ласті є родовища торфу та бурого вугілля, однак їх запаси використовуються в ос-
новному для задоволення місцевих потреб. У регіоні доволі широко представлена 
сировина для будівельної промисловості.  


