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ТЕОРЕТИКО-ГРАФОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Існуючі складні соціально-економічні умови сьогодення вимагають ефективного і ком-

плексного використання внутрішнього потенціалу підприємств. Вивчення потенціалу підпри-

ємства сприяє удосконаленню системи управління, дозволяє визначити слабкі та сильні сто-

рони функціонування підприємства, і, проводити відповідну політику. 

Економіко-географічний потенціал – це потенціал підприємства, що характеризує резе-

рви розвитку шляхом ефективного використання його транспортно-географічного положення 

(визначається пропускною здатністю шляхів сполучення і т. ін.), близькістю до продовольчих, 

сировинних і ресурсних баз; розміщення нового або розширення існуючого виробництва (ви-

значається наявністю вільних площ, ступенем розвитку виробничої і соціальної інфраструк-

тури, умовами екологічного характеру і т. ін.). 

Кількісна і якісна характеристика структурних складових економічного потенціалу під-

приємства дає можливість: проаналізувати рівень розвитку підприємства; виявити диспропо-

рції між окремими елементами підприємства; здійснити прогнозування економічного розви-

тку підприємства в залежності від економіко-географічних умов. 

Дослідження й оцінка економіко-географічного потенціалу підприємства має суттєве 

значення для стратегічного планування його розвитку. Оскільки головною умовою сучасного 

розвитку підприємств є не стільки створення і нарощування потенціалу, скільки раціональне 

використання наявного потенціалу та його збільшення в тих напрямках, які можуть забезпе-

чити реальну соціально-економічну віддачу. 

Альтернативний підхід до рішення економічних задач є головним призначенням теоре-

тико-методологічних досліджень графового моделювання.  

До теоретико-графового моделювання проявляється все більш зростаючий інтерес, воно 

визнано ефективним апаратом формалізації наукових і технічних задач у різних галузях. Ефе-

ктивне вирішення проблем оптимізації структури підприємства неможливе без застосування 

засобів аналітичного, імітаційного, інформаційного, структурного та ситуаційного моделю-

вання, котрі дістали значного розвитку в фундаментальних працях. 

Мельник І. М. досліджував графовий підхід до побудови економетричної моделі [1]; Па-

рубець О. М. виконував моделювання мережевих структур на транспорті з використанням еле-

ментів теорії графів [2]; Ніколаєва К. В., Кобійчук В. В. розв’язували прикладні задачі на ос-

нові графів[3]; Бакурова А. В., Мартиненко Т. Б. запропонували методику моделювання про-

цесу формування міжрегіонального агрокластера на граничних територіях областей [4]. 

Розв’язання багатьох оптимізаційних задач зводиться до створення теоретико-графових 

моделей, що дають можливість не лише відображати структуру системи та істотні зв’язки між 

її елементами, а й знаходити правильне вирішення проблеми. До них відносяться:  

− задачі розподілу ресурсів, які виникають при певному наборі операцій (робіт), що не-

обхідно виконати за обмежених ресурсів;  

− задачі управління запасами, що полягають у знаходженні оптимальних значень рівня 

запасів і розміру замовлення для забезпечення безперебійного виробничого процесу;  

– задачі планування і розміщення, пов’язані з визначенням оптимального числа і місця 

розміщення нових об’єктів з урахуванням їх взаємодії з наявними об’єктами і між собою та 

інші. 



72 

Метою дослідження є визначення економіко-географічного потенціалу підприємства за 

допомогою методів теоретико-графового моделювання. 

Відповідно до поставленої мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:  

− здійснити діагностику фінансово-економічного стану підприємства; 

− дослідити організаційну структуру досліджуваного підприємства; 

− дослідити та побудувати у вигляді графа структуру підприємств-контрагентів дослі-

джуваного підприємства; 

− здійснити огляд основних теоретико-графових мір топологічних структур; 

− побудувати матрицю залежностей досліджуваного підприємства; 

− розрахувати теоретико-графові міри досліджуваної структури; 

− визначити економіко-географічний потенціал підприємств-контрагентів. 

Актуальність дослідження полягає у використанні некласичних методів дослідження 

підприємства, а саме використання теоретико-графового моделювання, яке відноситься до 

комплексних методів дослідження, а також є прикладним напрямком дослідження.  

Аналіз структури досліджуваного підприємства та його підприємств-контрагентів дозво-

ляє визначити найбільш ефективне розміщення кожного з них. Економіко-географічний поте-

нціал досліджуваного підприємства характеризує резерви його розвитку шляхом ефективного 

використання власного транспортно-географічного положення, визначає пропускну здатність 

шляхів сполучення, близькість до продовольчих, сировинних і ресурсних баз та розширення 

каналів збуту товарів. 

Теоретико-графове моделювання застосовується для підвищення ефективності управ-

ління будь-яким економічним об’єктом та є альтернативним підходом для рішення багатьох 

економічних задач. Теоретико-графове моделювання має перевагу, яка полягає в тому, що до-

сліджувані структури представлені в наочній формі. Теоретико-графові моделі дають можли-

вість не лише відображати структуру системи та зв’язки між її елементами, а й розв’язувати 

широкий діапазон економічних задач: задачі розподілу або перерозподілу ресурсів, які вини-

кають в умовах їх обмеженості; логістичні задачі; задачі оптимізації економічних структур. 
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