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Abstract: У статті розглянутий один із можливих
підходів до оцінювання економічної ефективності
створення (закупівлі) і утримання (експлуатації)
ресурсів державними інституціями для некомерційного
використання. При вирішенні практичних задач як для
існуючих, так і для організаційних і технічних систем,
які створюються, звичайно потребується оцінювати
не абсолютну ефективність систем, а порівнювати
ефективність різних систем одного призначення при їх
застосуванні в однакових умовах, або порівнювати
ефективність однієї і той же системи при
використанні її в різних умовах. Метою статті є
розробка
підходів
до
оцінювання
економічної
ефективності організаційних і технічних систем, як
виду ресурсного забезпечення заходів неприбуткового
призначення, що базуються на використанні одно- і
багатокритеріальної постановки задачі вибору
параметрів організаційних і технічних систем на
етапах їх розробки і дослідження.
Keywords:
критерії
економічної
оцінки,
однокритеріальні і багатокритеріальні підходи до
оцінки складних організаційних і технічних систем,
принцип оптимальності можливих рішень, схеми
(принципи) пошуку рішень, вартість операції (заходів).
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1. Постановка проблеми.
Як відомо, в кожній державі існує ряд інституцій, утворень, об’єктів, які
створюються не для комерційного, тобто не для прибуткового призначення, але є
необхідними для держави і суспільства. До таких інституцій, об’єктів відносяться
силові структури, правоохоронні органи, державна служба з надзвичайних ситуацій,
об’єкти, сили і засоби мобілізаційного призначення тощо. Для свого функціонування
вказані об’єкти потребують певних ресурсів – матеріальних, людських, фінансових та
інших, які об’єднуються загальним терміном “ресурсне забезпечення”. У свою чергу,
матеріальні і людські ресурси перетворюються у організаційні і технічні системи
(технічні об’єкти, засоби, комплекси, системи озброєння, військової техніки, розвідки,
спостереження тощо).
Важливішою і найбільш загальною характеристикою, будь-яких організаційних і
технічних систем (далі – ОТС) їх ефективність. Забезпечення високої ефективності ОТС
завжди є актуальною проблемою.
Кожний вид ОТС має специфічні властивості, обумовлені їх призначенням,
принципами організації і дії, умовами застосування. Тому ефективність будь-яких ОТС
визначається
відповідністю
результативності
їх
застосування,
заданій
результативності і витратами на їх створення (закупівлю) і утримання (експлуатацію).
В сучасних прикладних дослідженнях ефективність ОТС прийнято розподіляти
на технічну і економічну ефективність. Під технічною ефективністю розуміють ступінь
відповідності призначення ОТС результатам їх використання за призначенням. Під
економічною ефективність розуміють ступінь відповідності результатів застосування
ОТС витратам на їх створення (закупівлю) і утримання (експлуатацію, утилізацію).
При рішенні практичних задач як для існуючих, так і для ОТС, які створюються,
звичайно потребується оцінювати не абсолютну ефективність систем, а порівнювати
ефективність різних систем одного призначення при їх застосуванні в однакових
умовах, або порівнювати ефективність однієї і тієї ж системи при використанні її в
різних умовах.
Слід відзначити, що підходи до оцінювання економічної ефективності ОТС
залежать від комерційного або не комерційного кінцевого призначення цих систем. Як
правило, ОТС комерційного призначення створюються з метою подальшого їх продажу
для комерційного застосування або для задоволення власних потреб споживача. Тому
існуючи методики оцінювання економічної ефективності ОТС загального, цивільного
призначення зводяться до критеріїв мінімізації приведених витрат (на створення,
утримання (експлуатацію) амортизацію тощо) на одиницю продуктивності або на
одиницю прибутку на протязі розрахункового періоду утримання (використання) ОТС
(робоча зміна, місяць, квартал, рік, гарантійний або технічний ресурс, або весь час
служби ОТС).
Такі методики розроблені як нормативні документи і широко застосовуються в
практиці визначення економічної ефективності організаційних структур, нової техніки,
винаходів, раціоналізаторських пропозицій, тощо.
Для вказаних вище ОТС некомерційного призначення необхідні інші підходи,
можливі з яких розглядаються у даній статті.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання кількісної оцінки ефективності не нові і розглядаються у роботах
багатьох авторів, Величко А.Ф., Волощук И.В., Демидов Б.А.[1], Галіцин В. К.[2],
Єпіфанова А.О.[3], Оспіщев В.І.[4], Суслов О.П., Самченко Н.К., Ткач І.М.[5]. Основна увага
авторів зосереджена на оцінювані ефективності технічних систем в заданих умовах їх
використання за призначенням. Показані підходи до формування критеріїв
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оцінювання і до визначення їх можливих значень.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Водночас, розгляд ефективності
ОТС, як компонентів ресурсного забезпечення, заходів не прибуткового призначення
майже не розглядаються. Крім того, оцінювання економічної ефективності, як правило,
досліджується в основному виключно для об’єктів комерційного використання,
шляхом оптимізації прибутку, як основного критерію оцінки.
3. Постановка завдання.
Метою статті є розробка підходів до оцінювання економічної ефективності ОТС,
як виду ресурсного забезпечення заходів неприбуткового призначення, що базуються
на використанні одно- і багатокритеріальної постановки задачі вибору параметрів ОТС
на етапах їх розробки і дослідження.
4. Виклад основного матеріалу.
Як відомо, ОТС некомерційного (у т. ч. військового, мобілізаційного) призначення,
при використанні їх за прямим призначенням, ніякого економічного ефекту у вигляді
прибутку не дають. Тому у якості критерію в економічних дослідженнях слід розглядати не
економічну ефективність ОТС некомерційного призначення (далі – ОТСНКП), а витрати на
їх створення і експлуатацію, економічну доцільність того чи іншого варіанту ОТСНКП, їх
порівняльну економічну оцінку.
Залежно від кількості критеріїв можна говорити про дві постановки задачі вибору
параметрів ОТС або її оцінки: одно - і багатокритеріальну.
При однокритеріальній постановці оцінка і вибір ОТС проводяться тільки за одним
критерієм. Проте якість складних об’єктів об’єктивно не може бути охарактеризоване одним
критерієм ефективності. Зазвичай такі об’єкти можуть мати декілька критеріїв ефективності,
тому рішення, оптимальне за одним критерієм, виявляється незадовільним за іншими
критеріями. Для правильного вибору оптимального рішення щодо складного об’єкта
необхідно враховувати кілька часткових (локальних) критеріїв. Це приводить дослідників до
необхідності численних спроб пошуку інтегральних критеріїв у вигляді різних функцій від
вихідних часткових критеріїв та використання цих критеріїв у рамках однокритеріального
підходу до задачі оптимізації. Використання інтегральних критеріїв створює можливість
хоча б непрямого урахування декількох критеріїв оптимальності в рамках однокритеріальної
постановки задачі оцінювання.
До спроб урахування декількох критеріїв ефективності в рамках однокритеріальної
постановки слід віднести застосування інтегральних адитивних критеріїв [6; 7; 8]:

(1)

де Е1 – інтегральних критерій; еi – локальний і-й критерій; λі – коефіцієнт
значимості локального критерію і в інтегральному критерії; і – порядковий
номер локального критерію:
.
Цінність отриманих відповідно до критерію (1) рекомендацій по вибору
оптимальних рішень залежить від ступеня точності визначення коефіцієнтів λі які,
зазвичай, знаходяться експертним шляхом.
В даний час при вирішенні задач оптимізації складних ОТС, зокрема ОТСНКП,
набула широкого поширення тріада критеріїв: ефективність – вартість – час (W – С – Т).
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При однокритеріальній постановці в якості головного критерію вибирається один з
тріади критеріїв, а два інших переводяться в розряд дисциплінуючих умов.
Найчастіше в якості головного критерію приймають один з двох перших
критеріїв, тобто ефективність або вартість. У першому випадку задача оптимізації
системи набуває сенсу задачі оптимального розподілу ресурсів і має вигляд:
(2)

W → max,

У другому випадку задача набуває сенсу задачі мінімізації ресурсів і має вигляд:
C → min,

(3)

У виразах (2) – (3)
,
задані граничні значення W, С і Т.
У ряді випадків, особливо в критичних ситуаціях, на перше місце висувається
третій з тріади критеріїв – час. Така постановка може зустрітися у будь-якій сфері
діяльності. Їй супроводжує звичайна формулювання – “потрібно зробити учора”.
Математична модель такої задачі має вигляд:
Т → min,

(4)

До переваг однокритеріального підходу належить можливість використання
багатого арсеналу математичних методів: математичного програмування, теорії ігор,
теорії статистичних рішень, різних чисельних методів оптимізації. Основним
недоліком є складність і суб’єктивізм у призначенні єдиного головного критерію
оптимальності, а найчастіше і неможливість здійснення такого призначення. Тому
останнім часом проблемам багатокритеріальної (векторної) оптимізації надається
виключно важливе значення.
Задача векторної оптимізації в детермінованому випадку (тобто за відсутності
випадкових і невизначених факторів) у загальному вигляді може бути сформульована
таким чином. Припустимо, має місце деяка операція (система заходів), результат якої
оцінюється сукупністю локальних критеріїв l1, l2, …, lm, що утворюють вектор критеріїв
ефективності E=f(li),
. Локальні критерії li можуть бути як скалярами, так і
векторами. Відносна важливість локальних критеріїв задана у вигляді вектора Λ = λ1, λ2,
… λm, конкретний зміст і значення якого встановлюється виходячи з умов операції.
Результат операції залежить від значень стратегії (рішення) сторони, що керує.
Стратегія X може бути скаляром, вектором або матрицею. Керуюча сторона управляє
операцією, вибираючи стратегію X з області Ωх її допустимих значень. Область Ωх задана
деякою сукупністю дисциплінуючих умов.
Вектор критеріїв Е пов’язаний з рішенням X деяким відображенням Х→Е = F(X),
де Е = (f1, f2, …, fm). Відображення F може бути задане аналітично або в більш складному
випадку алгоритмічно.
В задачі потрібно знайти оптимальне значення Х, яке визначається двома
умовами: 1) рішення має бути здійснено, тобто належати множині Ωх його допустимих
значень; 2) рішення має бути найкращим, тобто оптимізувати вектор критеріїв
ефективності Е з урахуванням вектора Λ – відносної важливості. Іншими словами,
оптимальне рішення Х має задовольняти співвідношенню:
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Х° = F-1[орt Е (X), Λ ],

(5)

де F-1 – зворотне відображення Х→Е=F-1(X);
opt – деякий оператор оптимізації, прийнятий в задачі.
Наведемо приклад задачі прийняття рішення з векторним критерієм
ефективності. Потрібно вибрати варіант багатоцільового літака для підрозділів з
ліквідації надзвичайних ситуацій. Він виконує одночасно функції транспортного літака
(ця функція оцінюється критерієм е1), спостерігача-розвідника (критерій е2), рятівника
(е3) тощо. Якість багатоцільового літака може бути оцінено тільки векторним
критерієм Е = (е1, е2, ... , ет).
При вирішенні векторних задач прийняття рішення виникає ряд специфічних
проблем, що носять неформальний, обчислювальний, а концептуальний характер. З
них головна – вибір принципу оптимальності, що визначає властивості оптимального
рішення і дає відповідь на головне питання, в якому сенсі оптимальне рішення краще
за всіх інших рішень (перевершує інші рішення). У моделі задачі (5) це відповідає
розкриттю сенсу оператора орt Е. У задачах однокритеріальної (інакше скалярної)
оптимізації принцип оптимальності єдиний для всіх задач: в якості оптимального
рішення Х вибирається таке значення X, для якого справедлива умова (у разі
максимізації критерію ):
е(Х°)≥е(х) для всіх
Х Ωх
де е – скалярний критерій ефективності.
Принципова відмінність задач векторної оптимізації полягає в тому, що для них
є безліч різних принципів оптимальності, які проводять до вибору різних оптимальних
рішень. Перелічимо основні проблеми, пов’язані з вирішенням задачі векторної
оптимізації.
Проблема 1 – визначення області компромісів або рішень, оптимальних за
Парето. У задачах векторної оптимізації є протиріччя між деякими з критеріїв. Це
протиріччя, очевидно, є нестрогим, бо інакше задача не має рішення. У силу цього
область Ωх допустимих рішень розпадається на дві непересічні частини: область
злагоди Ωхс і область компромісів Ωхк. В області згоди Ωхс суперечності між критеріями
немає, і якість рішення може бути покращено одночасно за всіма критеріями. В області
компромісів Ωхк є протиріччя між деякими критеріями: поліпшення якості рішення по
одним критеріям погіршує якість рішення з інших.
Очевидно, оптимальне рішення може належати тільки області компромісів,
тобто Х°≤ Ωхк, так як в області злагоди рішення може бути покращено за всіма
критеріями. Отже, пошук оптимального рішення треба обмежити тільки областю
компромісів Ωхк. Звідси проблема 1 – виділення області компромісів по області
допустимих рішень Ωх. В окремих випадках пошук оптимальних рішень з прийнятною
для практики точністю можна обмежити виділенням області компромісів.
Проблема 2 – вибір принципу оптимальності і відповідної йому схеми
компромісів. Подальший пошук оптимальних рішень в області компромісів може бути
здійснений тільки на основі деякої схеми компромісів. Число можливих схем
компромісів дуже велике. Вибір схеми є складною концептуальною проблемою і
відповідає розкриттю сенсу оператора оптимізації орt в (5) зазвичай у вигляді
орt Е (X) = орt Е (X) = max φ (Е (X))
Х Ωх
Х Ωхк
Х Ωхк
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де φ (Е) – деяка скалярна функція від критеріїв.
Внаслідок цього дану проблему часто називають проблемою скаляризації.
Проблема 3 – нормалізація критеріїв. Ця проблема виникає в тих задачах, де
локальні критерії мають різні одиниці і масштаби виміру. Необхідно нормалізувати
критерії, тобто привести їх до єдиного, бажано безрозмірного масштабу.
Проблема 4 – облік пріоритету критеріїв. Практично ця проблема зводиться до
коректування обраної схеми компромісів.
Зупинимося детальніше на центральній проблемі векторної оптимізації – виборі
схеми компромісів. В даний час ще немає досить суворих теоретичних положень щодо
вибору оптимальних компромісних рішень, тобто визначення схеми знаходження
оптимального варіанту системи в області компромісів. Деякі автори пропонують
обмежитися лише виділенням області компромісу, а рішення рекомендують приймати
виходячи з суб’єктивних позицій окремих відповідальних осіб. При такому підході на
прийняття рішення домінуючий вплив здійснює суб’єктивний фактор, що призводить
до недостатньої його обґрунтованості. У сучасній науковій літературі пропонується
цілий ряд схем компромісних рішень, в реалізації яких істотна роль належить
експертам. На наш погляд, така постановка питання більш правомірна. Науково
обґрунтована експертиза володіє достатньою об’єктивністю при прийнятті рішення, а
методи експертної оцінки визнані і широко застосовуються у пошукових і прикладних
наукових дослідженнях.
Зупинимося на деяких схемах пошуку компромісних рішень.
Принцип рівномірності полягає в рівномірному підвищенні одночасно всіх
локальних критеріїв. Умови його застосування: локальні критерії нормовані (тобто
мають єдиний масштаб вимірювань) і однакові за важливістю. Є декілька різновидів
цього принципу. Деякі з них не застосовуються для вирішення наших задач. Наприклад,
принцип рівності, відповідно до якого здійснюється максимізація за умови рівності
рівня всіх критеріїв. Саме рішення при такій постановці може опинитися за межами
області компромісів. У той же час інший різновид принципу рівномірності – принцип
maxmin – в окремих випадках застосовується при визначенні перспективних систем.
При цьому прагнуть отримати задовільний результат за всіма критеріями шляхом
максимізації гіршого з критеріїв.
Більшою мірою відповідає рішенню задач по визначенню перспективних
великих технічних систем так званий принцип справедливої поступки, який
заснований на оцінці і співставленні приросту і втрат локальних критеріїв, які в області
компромісів неминучі. Принцип поступки має два різновиди: принцип абсолютної
поступки і принцип відносної поступки.
Принцип абсолютної поступки говорить: справедливим є такий компроміс, при
якому сумарний абсолютний рівень зниження одного або декількох критеріїв не
перевищує сумарний абсолютний рівень підвищення інших критеріїв. Цьому принципу
відповідає модель максимізації суми критеріїв (інтегральної ефективності):
орt Е = max
Недолік принципу абсолютної поступки полягає в тому, що він може допускати
різку диференціацію рівнів окремих критеріїв, так як високе значення інтегрального
критерію може досягатися за рахунок високого рівня одних критеріїв при низькому
рівні інших.
Принцип відносної поступки говорить: справедливим є такий компроміс, при
якому сумарний відносний рівень зниження одного або декількох критеріїв не
перевищує сумарного відносного рівня підвищення якості за іншими критеріями.
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Цьому принципу відповідає модель скалярної оптимізації з критерієм у вигляді
множення локальних критеріїв:
орt Е = max
Принцип відносної поступки вельми чутливий до величини критеріїв: за рахунок
відносної поступки відбувається автоматичне зниження ціни поступки для критеріїв з
більшою величиною, і навпаки. В результаті значно згладжуються рівні локальних
критеріїв.
Є і цілий ряд інших принципів оптимальності.
Ще раз відмітимо, що визначальними критеріями при виборі варіантів ОТСНКП є
критерії ефективності, вартості та часу.
У практичних дослідженнях ОТСНКП важливе значення мають завдання
мінімізації ресурсів, де в якості критерію оптимальності виступає вартість, а цільова
ефективність, час – в ролі дисциплінуючих умов. Найважливішим елементом таких
досліджень є поняття операції, а вартісний критерій приймає форму вартості
здійснення операції – вартості операції.
У найбільш загальному вигляді критерій вартість операції можна представити
таким чином:
zh=

zh(t)nzh(t)dt,

(6)

де zh(t) – витрати на одиницю наряду засобів z-го виду, що беруть участь в h-й
локальній операції в одиницю часу;
nzh(t) – кількість засобів z-го виду, необхідних в одиницю часу для виконання h-й
локальної операції з урахуванням можливих втрат;
z – індекс типу засобу (наприклад, літального апарату), що бере участь в
операції;
h – індекс локальної операції (етапу операції), з яких складається розглянута
операція;
t0, tk – час початку і кінця операції відповідно.
У найпростішому випадку формула (6) набуває вигляду
oп=

nла

де – вартість виконання операції одиницею засобів;
пла – кількість засобів (ЛА), що беруть участь в операції (наряд засобів).
Якщо у якості ОТСНКП розглядати авіацію то, для різних типів літальних
апаратів наряд засобів, потрібних для виконання операції, може бути різним і залежить
від характеру заданих параметрів операції, а також від рівня цільової (транспортної,
розвідувальної та ін.) ефективності співставлених засобів. Величина пла визначається
результатами операційних досліджень і забезпечує вартісному критерію порівняльної
оцінки комплексний техніко-економічний характер. Введення в розрахункові формули
вартості операції показника, що відображає величину наряду засобів, що беруть участь
в операції, дозволяє витримати необхідну умову співставлення при порівняльній
економічній оцінці – умову тотожності ефекту.
Наряд засобів може вимірюватися кількістю потрібних для виконання
відповідної операції літако-вильотів, перевезених вантажів і т. п.
Наприклад, для локальної операції “виявлення об’єкта рятування з імовірністю,
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не нижче заданої” наряд засобів визначається
п літако-вильотів =

(7)

де – задана ймовірність виявлення об’єкта рятування;
W1 – ймовірність виявлення об’єкта цілі при одиничному впливі (одному літаковильоті) і т. д. (W1 < ).
В (7) квадратні дужки означають, що повинна бути взята ціла частина числа, яка
в них знаходиться. Тотожність ефекту визначається величиною показника W.
Вартість виконання операції одиницею наряду засобів визначається
собівартістю одного літако-вильоту тощо і ефективністю капіталовкладень:
1=

с1 + Енкпит,

(8)

де с1 – собівартість одиниці наряду засобів при виконанні заданої операції
(собівартість одного вильоту літаків);
кпит – питомі (на одиницю наряду засобів) капіталовкладення;
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень.
Формула (8) відображає визначення вартості одиниці наряду засобів за схемою
наведених витрат. Складові цих витрат – поточні та капітальні витрати – включають
витрати на створення, виробництво і експлуатацію ОТСНКП, при цьому витрати
дисконтуються.
Таким чином, описана вище методологія визначення приведених витрат
повністю застосовна при формуванні критерію “вартість операції”.
Схеми визначення собівартості одиниці наряду засобів мають свої специфічні
особливості для літальних апаратів одноразового і багаторазового застосування. Ці
особливості обумовлені тим, що у разі застосування одноразових літальних апаратів їх
вартість повністю переноситься на собівартість одиниці наряду засобів, а вартість
багаторазових – лише частково. У першому випадку одиниці наряду засобів збігаються
з прийнятими відповідними калькуляційними одиницями для прогнозних розрахунків
експлуатаційних витрат. У другому випадку для розрахунку собівартості експлуатації
одиниці наряду засобів використовується відповідна проміжна калькуляційна одиниця
(1 год. польоту).
Відповідно до прийнятої калькуляційної одиниці

де сгод. – питома собівартість, яка припадає на 1 год. польоту літального апарату;
tоп – тривалість операції, годин. Аналогічно визначається і величина кпит.
Отже, для встановлення вартості операції з використанням багаторазових
літальних апаратів поряд з питомими витратами необхідно знати час виконання
типових операцій.
5. Висновки.
1. Внаслідок того, що складні організаційні і технічні системи некомерційного
призначення, при їх використанні за прямим призначенням не надають економічного
ефекту, тобто не приносять прибутку на вкладені витрати, в економічних
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дослідженнях доцільна оцінка не економічного ефекту, а витрат ресурсів на той чи
інший варіант ОТСНКП, порівняльна економічна оцінка можливих варіантів ОТСНКП.
2. Визначальними критеріями при вибору варіантів ОТСНКП є критерії
ефективності, вартості і часу.
3. В залежності від того, скільки критеріїв із вказаних будуть обрані для оцінки і
вибору параметрів ОТСНКП – один, два чи три – можна розрізняти дві постановки
задачі вибору параметрів або оцінки ОТСНКП: одно- і багатокритеріальну.
4. В однокритеріальних дослідженнях складних ОТСНКП важливе значення
мають задачі мінімізації ресурсів, де у якості критерію оптимальності виступає
вартість, а цільова ефективність, час – у ролі дисциплінуючих умов. Наприклад,
вартість успішної (ефективної) операції в обмеженому часі тривалості неприбуткової
операції.
5. На сьогодення в практиці досліджень складних ОТСНКП більш поширені
однокритеріальні підходи. Але з урахуванням відомої загальної тенденції у розвитку
організаційних і технічних систем – комплексування, об’єднання окремих складних
ОТС у комплекси єдиного цільового призначення, майбутній пріоритет
багатокритеріальних підходів стає очевидним.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження доцільно зосередити
на практичному застосуванні багатокритеріальної оптимізації для складних
організаційних і технічних систем. І головне – обґрунтуванню вибору найкращого,
тобто оптимального компромісного рішення в залежності від пріоритетів часткових
(локальних) критеріїв оптимальності.
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Аннотация. В статье рассмотрен один из возможных подходов к оцениванию
экономической эффективности создания (закупки) и содержание (эксплуатации)
ресурсов государственными институтами для некоммерческого использования. При
решении практических задач как для существующих, так и для организационных и
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абсолютную эффективность систем, а сравнивать эффективность различных систем
одного назначения при их применении в одинаковых условиях, или сравнивать
эффективность одной и то же системы при использовании ее в различных условиях.
Целью статьи является разработка подходов к оцениванию экономической
эффективности организационных и технических систем, как вида ресурсного
обеспечения мероприятий некоммерческого назначения, основанные на использовании
одно- и многокритериальной постановки задачи выбора параметров организационных и
технических систем на этапах их разработки и исследования.
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