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ТОРІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Метою статті є визначення напрямків формування інформаційно-аналітичного
забезпечення організації територіальної служби населення. В результаті досліджень розглядається структура метричної та семантичної
інформації служби мап OpenStreetMap. Сформульовано принципи використання картографічної інформації в діяльності домофонної
компанії.
Ключові слова: інформаційна підтримка, географічна інформаційна система, XML - файл,
домофонне обладнання, реляційна база даних.
Dobrokhodova O.V., Tokarev M.M., Chubukin
R.Yu., Torubalko O.V., Nesterenko S.G.
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR
THE CREATION OF GIS FOR THE ORGANIZATION OF TERRITORIAL SERVICE OF
THE POPULATION. The purpose of the article
is to determine the directions of formation of information and analytical support for the organization
of territorial service of the population. As a result
of the research the structure of metric and semantic
information of OpenStreetMap map service is considered. The principles of use of cartographic information in activity of the intercom company are
formulated.
Key words: information support, geographic information system, XML – file, intercom equipment, relational database.
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ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Ціль дослідження полягає у розробці моделі визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів з мінімальним ризиком. В роботі були використані методи дослідження структури портфеля цінних паперів. Для експериментів з оптимізаційними моделями була розроблена програмна реалізація в
середовищі електронних таблиць. Результатом досліджень є визначення частки інвестицій у кожен з
видів акцій, що складають портфель цінних паперів з мінімальним рівнем ризику. В процесі експериментів з програмною реалізацією було зроблено висновок про ефективність методів диверсифікації в
процесі зниження ризику інвестування в цінні папери.
Ключові слова: ризик, оптимізація, модель, програмна реалізація, інвестиції, цінні папери.

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest», що означає
«вкладати» [1]. Інвестиції – це вкладення

капіталу з метою його подальшого збільшення. У сучасній зарубіжній літературі
термін «інвестування» часто трактується як
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придбання цінних паперів (акцій, облігацій). В Україні його ідентифікують з терміном «капітальні вкладення», тобто вкладення у відтворення основних фондів (споруд, оснащення, транспортних засобів).
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. зі змінами
і доповненнями [2] визначає інвестиції як
усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інші види діяльності, у результаті якої утворюється прибуток (дохід) чи
досягається соціальний ефект.
У найбільш широкій трактовці, що зустрічається в науковій літературі, інвестиції становлять вкладення капіталу з метою
наступного його збільшення або збереження. На макрорівні інвестиції забезпечують механізм фінансування росту і розвитку економіки країни для отримання прибутку (доходу)[3].
Загальну сутність інвестування визначають два ключові фактори: час і ризик,
а саме:
 з точки зору часу – отримання прибутку (доходу) може бути послідовним,
паралельним або інтервальним;
 з точки зору ризику – характерним є те,
що кошти вкладаються в певній кількості, а величина майбутнього прибутку
(доходу), як правило, не відома.
Крім того, винагорода може не бути
отримана взагалі, а в ряді випадків, може
бути втрачена частина або й всі інвестовані
кошти. Як правило, вирізняють інвестиції з
низьким ризиком (безпечні для збереження
вкладеного капіталу й отримання доходу)
та інвестицій з високим ризиком (з відносною невизначеністю термінів і розмірів
отримання доходу). Для означення високоризикових інвестицій іноді використовується термін «спекуляція» [4, 5].
Інвестиційна привабливість – це сукупність чинників (політичних, економічних, правових, соціальних, екологічних та
ін.), які зумовлюють поведінку діючих та
потенційних суб’єктів інвестиційної діяльності щодо вкладення інвестицій [3].
Оцінка інвестиційних проектів з урахуванням ризику вимагає проведення детального аналізу, збирання великої кількості

інформації та виконання відповідних обчислень і має на меті насамперед зниження до
прийнятних меж ступеня ризику інвестування, який завжди має місце в умовах динамічності, нестабільності, невизначеності.
На практиці найчастіше використовуються такі показники:
1 чистий потік грошових коштів;
2 період окупності інвестицій;
3 чиста (нетто) теперішня вартість;
4 внутрішня ставка (норма) доходу;
5 індекс прибутковості[6, 7].
Питанням якісного та кількісного
аналізу ризиків взагалі та зокрема дослідженню інвестиційних ризиків присвячено
багато робіт відомих відчизняних та зарубіжних вчених, серед яких І.О. Бланк,
В.В. Вітлінський, Р.Л. Карпінський, Г. Марковіц, Дж. М. Кейнс, Д.М. Черваньов,
Б.М. Щукін, Т.С. Клебанова та інш.
Інвестиційний ризик є різновидом фінансового ризику, тобто ризику, що виникає під час здійснення фінансових угод або
фінансового підприємництва, де в ролі товару виступають або валюта, або цінні папери, або грошові засоби. Інвестиційний
ризик – пов'язаний зі специфікою вкладення фірмою коштів у різні проекти, тобто
це ризик, пов'язаний із вкладенням засобів
у цінні папери [8].
Управління фінансовими ризиками
передбачає реалізацію сукупності різних
методів, моделей та підходів для зменшення ймовірності виникнення загрози та
розміру збитків. Головним етапом управління фінансовими ризиками є оцінка ймовірності виникнення загрози та розміру абсолютних збитків.
Фінансовий ризик, як і будь-який інший, має математично виражену ймовірність настання збитків, яку можна кількісно оцінити спираючись на статистичні
дані та визначити з достатньо високою точністю. Для кількісного визначення величини ризику необхідно знати всі можливі
наслідки певної окремої дії та ймовірність
їх виникнення. Ймовірність є можливістю
отримання певного результату. Використовуючи методи теорії ймовірності для
розв’язання економічних задач можна ви-
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значити значення ймовірності настання певних подій та вибору з можливих подій
найбільш ймовірної з точки зору можливої
величини математичного сподівання.
Ймовірність настання події може
бути визначена об’єктивним або суб’єктивним методом. Об’єктивний метод визначення ймовірності базується на обчисленні
частоти, з якою відбувається та або інша
подія. Суб’єктивний метод спирається на
використання суб’єктивних критеріїв, що
ґрунтуються на різних гіпотезах. До таких
гіпотез можуть належати думка особи, що
приймає рішення, її досвід, оцінки експертів, висновки фінансового консультанта,
тощо [9, 10].
Одним з класифікаторів інвестиційних ризиків є сфери прояву, за якими ризики розподіляються на: економічні, політичні, соціальні, екологічні, тощо. За формами інвестування розрізняють ризики реального інвестування та ризики фінансового інвестування. Перші спряжені з особливостями об’єкта інвестування, а саме: невдалим місцем розташування, збоями у постачаннях будівельних матеріалів, значним
зростанням цін, тощо. Другі пов’язані з похибками у виборі фінансових інструментів
інвестування, непередбачуваними змінами
умов інвестування та прямим ошуканням
інвестора. Під час реалізації проекту виникають також ризики, що обумовлені циклічними змінами в економічному розвитку
країни – систематичні (ринкові) ризики, а
також недоліки у системі управління інвестиційним проектом, посиленням конкуренції на певному сегменті ринку – несистематичні (специфічні ризики) [11].
Основними причинами невизначеності а, отже, джерелами ризику є:
1) спонтанність природних процесів і
явищ, стихійні лиха;
2) випадковість;
3) наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів (проявів
цього джерела ризику існує досить багато – від міжнаціональних конфліктів
до конкуренції і звичайної розбіжності
інтересів);
4) неповнота, недостатність інформації
про об'єкт, процес, явище, стосовно

якого приймається рішення, обмеженість можливостей людини у зборі й
переробці інформації, постійна змінюваність цієї інформації [12].
Актуальність досліджень зумовлена
високим рівнем ризиків під час інвестування в будь-яку соціально-економічну
сферу. Перманентні трансформаційні процеси у вітчизняній економіці призводять до
турбулентності зовнішнього середовища
функціонування, що спричиняє невизначеність під час реалізації управлінських рішень, зокрема рішень щодо інвестування
[13, 14].Побудова оптимізаційних моделей
з подальшою їх програмною реалізацією
дають змогу експериментувати в ході ухвалення інвестиційних рішень розглядаючи
альтернативні варіанти вкладання коштів в
різні види цінних паперів з метою зниження ризику.
Мета роботи – розробка та програмна реалізація моделі формування портфеля цінних паперів з мінімальним ризиком, та кількісна оцінка сподіваної норми
прибутку та ризику портфелю цінних паперів.
Об’єкт–портфель цінних паперів з
мінімальним ризиком.
Предмет–модель та програмна реалізація оптимізації структури портфелю цінних паперів.
Інструментарій: об’єктивний метод
ймовірнісного аналізу розвитку сценарію,
електронні таблиці OpenOffice.
Цінні папери – це грошові документи,
що засвідчують право володіння або кредитні відносини, визначають взаємини між
особою, яка їх випустила (емітентом), та їхнім власником і передбачають, як правило,
виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових прав іншим особам. Цінні папери
можна використати для здійснення розрахунків між суб'єктами господарювання або
як заставу для забезпечення платежів і кредитів [6].
Метою оптимізації портфелю цінних
паперів є формування такого портфелю
цінних паперів, який би відповідав вимогам
підприємств як за прибутками, так і за ризиком.
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Кожний цінний папір характеризується доходністю та ризиком. Під ризиком
розуміється ймовірність неотримання очікуваного прибутку чи навіть часткову або
повну втрату коштів, які вкладені в цінні
папери. Ризик та доход різних цінних паперів різні. Як правило, цінні папери, яким
притаманні ризик, дають невеликий прибуток, а цінні папери, які можуть дати більший доход, характеризуються більшим ризиком[12].
Постановка задачі. Розглядаються
акції виду A1, A2, A3,сподівані норми прибутку(m) акційскладають відповідно 60%,
50%, 40% у відсотковому вираженні до
суми розрахункового прибутку. Ризикованість цих акцій(G) складає 40%, 30%, 25%
відповідно. Щільність зв’язку між нормами
прибутку цих акцій відображають коефіцієнти кореляцій: ρ12= 0,2; ρ13=-0,3; ρ23=-0,5.
Необхідно сформувати портфель цінних паперів таких акцій з мінімальним ризиком, та оцінити сподівану норму прибутку та ризик портфелю цінних паперів.
Математична модель задачі.
На першому етапі за допомогою коефіцієнта кореляції можна розрахувати ризикованість за формулою:
Gkj= Gk * Gj* ρkj,
де Gk– ризикованість акцій k-го виду, Gj–
ризикованість акцій j-го виду, ρkj – коефіцієнт кореляції.
Необхідно вибрати фіксований рівень
Gф, щоб його ризик не перевищував заданого рівня. Отримані дані можна побачити
на рисунку 1.

На основі отриманих даних можна
сформувати функцію Лагранжа. Координати точки мінімуму функції Лаганжа є
розв’язком системи рівнянь (рис. 2).

Рис. 2. Розв’язок системи рівнянь в матричному вигляді

Знаходження розв’язку передбачає
розрахунок оберненої матриці.Для розрахунку оберненої матриці використовуємо
вбудовану функцію MINVERSE(). Функція
MINVERSE()– це одна з математичних і
тригонометричних функцій[15]. Повертає
зворотну матрицю для заданої матриці та
відображає перше значення, що повертається масиву чисел. Розрахунок та результат використання функції можна побачити
на рис. 3.

Рис. 3. Розрахунок оберненої матриці

Для рішення кінцевого результату задачі необхідно визначити матричний добуток двох масивів у виглядівектора за допомогою функції MMULT().Дана функція повертає добуток матриць із двох масивів. Результат– масив із такою самою кількістю
рядків, як в аргументі «масив1», і з такою
самою кількістю стовпців, як в аргументі
«масив2», де масив1 та масив2 – обов’язкові аргументи [15].
На рис. 4 зображено використання
функції MMULT(). Результат з від'ємним
показником є множником Лагранжа. Для
перевірки правильності отриманих даних

Рис. 1. Результати розрахунку ризикованості
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підсумовуємо їх та отримуємо одиницю,
що гарантує правильність виконання умов.

Рис. 6. Розрахунок ризикованості портфеля
цінних паперів

Рис. 4. Результат розрахунку структури
портфеля цінних паперів

Висновки. Було досліджено інвестиційні ризики як один з різновидів фінансового ризику. Розглянуто причини виникнення інвестиційних ризиків. Досліджено
модель визначення оптимальної структури
портфеля цінних паперів з мінімальним ризиком. З метою здійснення експериментів з
оптимізаційноюмоделлю була розроблена
програмна реалізація в середовищі електронних таблиць. З використанням розробленої програмної реалізації оптимізаційної
моделі визначення структури портфелю
цінних паперів з мінімальним ризиком розраховано частки інвестицій у кожен з видів
акцій, а також ризикованість та прибутковість портфелю з визначеною структурою.
За досконалого розподілу фінансових
засобів між цінними паперами різних видів
ризики, що пов’язані з окремими видами
цінних паперів не повинні впливати на дохідність портфеля в цілому.

Наступним етапом вирішення задачі є
розрахунок норми прибутку портфеля цінних паперів, як суми добутків частки акцій
кожного виду на відповідне значення норми прибутку акцій цього виду. Для розрахунку норми прибутку використовуємо матричний добуток двох масивів у вигляді вектора та сподівану норму прибутку. Для кожної акції вибираємо свою норму прибутку
та відповідний вектор (рис. 5).
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определения оптимальной структуры портфеля
ценных бумаг с минимальным риском. В работе были использованы методы исследования
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электронных таблиц. Результатом исследований является определение доли инвестиций в
каждый вид акций, которые составляют портфель ценных бумаг. В процессе экспериментов
с программной реализацией был сделан взвод
про эффективность использования методов диверсификации для снижения инвестиционного
риска.
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Solodovnik G.V., Palaguta V.V. OPTIMIZATION MODEL FOR PORTFOLIO FORMULATION OF SECURITIES. The purpose of the
study is to develop a model for determining the optimal structure of a securities portfolio with minimal risk. The methods used to study the structure
of the securities portfolio were used. For experiments with optimization models, a software implementation was developed in a spreadsheet environment. The result of the research is the determination of the share of investments in each type of
shares that constitute the portfolio of securities. In
the process of experiments with software implementation, a platoon was made about the effectiveness of using diversification methods to reduce investment risk.
Keywords: risk, optimization, model, software
implementation, investments, securities.
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