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Віхляєва Н. В. Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей 
когнітивного моделювання

У статті викладено методичні основи оцінки інноваційних процесів енергогенеруючих компаній з використанням можливостей когнітивного 
моделювання. Вказано на те, що методика когнітивного моделювання дозволяє знімати протиріччя, що стосуються взаємозв’язку факторів, 
які визначають інноваційні процеси енергогенеруючих компаній і зазвичай виникають при узгодженні результатів дослідження елементів інно
ваційної системи. На основі наведених у статті аргументів та практичних прикладів зроблено висновок, що застосування методу когнітивного 
моделювання в процесі оцінки інноваційних можливостей енергогенеруючих компаній є досить гнучким і ефективним інструментом підтримки 
прийняття рішення по стратегічних напрямках їх розвитку.
Ключові слова: інноваційні процеси, когнітивне моделювання, фактори, взаємодія, оцінка.
Рис.: 2. Табл.: 2. Формул: 7. Бібл.: 16. 

Віхляєва Наталія Володимирівна – аспірантка кафедра менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інсти
тут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
E-mail: vikhlyaeva@ukr.net

УДК 330.341.1
Вихляева Н. В. Методические основы оценки инновационных  

процессов в сфере энергогенерации с использованием  
возможностей когнитивного моделирования

В статье изложены методические основы оценки инновационных 
процессов энергогенерирующих компаний с использованием возмож
ностей когнитивного моделирования. Указано на то, что методика 
когнитивного моделирования позволяет снимать противоречия, ка
сающиеся взаимосвязи факторов, которые определяют инновацион
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согласовании результатов исследования элементов инновационной 
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ских примеров сделан вывод, что применение метода когнитивного 
моделирования в процессе оценки инновационных возможностей энер
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The article presents the methodical bases of assessing the innovation pro
cesses of power generating companies with use of opportunities of cogni
tive modeling. It is specified that the method of cognitive modeling allows 
to remove contradictions concerning the interrelationship of the factors de
termining the innovation processes of the energy generating companies that 
usually arise when the results of research on the elements of the innovation 
system are being coordinated. Based on the arguments and practical exam
ples, provided in the article, it was concluded that application of the method 
of cognitive modeling in the process of assessing the innovative capabilities 
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Інноваційним процесам належить визначальна роль 
в економіці держави взагалі та в енергетичному сек-
торі зокрема. Сьогодні інноваційний напрям розви-

тку є базовою стратегією для бізнесу, де знання разом із 
соціальним капіталом створюють конкурентні переваги 
окремих країн та регіонів більшою мірою, ніж їх природні 
ресурси. Інноваційні процеси стають головним джерелом 
економічного зростання, особливо в контексті сучасної 
парадигми сталого розвитку та обмеженості природних 
ресурсів (у тому числі й енергетичних). Таким чином, у 
нинішній час, інші резерви розвитку, окрім якісних тех-
нологічних та організаційних змін, знайти важко [6]. 

Побудова моделі оцінки інноваційних процесів, 
що характеризують рівень розвитку енергогенеруючих 
компаній, потребує врахування нерівноважного харак-
теру економіки, викликаного безперервним процесом 
генерації інновацій.

Аналіз існуючих моделей економічних систем 
і процесів такої оцінки свідчить про те, що переважна 
більшість з них являє собою математичні моделі. При 
цьому розробка цих та інших моделей наочно демон-
струє, що практична ефективність моделі визначаєть-
ся не тільки зворотною залежністю між її простотою 
та складністю системи, але і має обмеження по самій 
складності цієї моделі. Так, надскладні моделі, побудо-
вою яких займалися математики [1; 12], майже завжди 
виявлялися такими, що не могли дати відповіді на прин-
ципові питання дослідження у зв’язку з відсутністю не-
обхідних, достовірних статистичних даних, які потрібні 
для створення моделей. Відповідно ці моделі завжди 
були і залишаються досить абстрактними, такими, що 
слабко корелюються із економічною дійсністю. 

Подолання цієї обмеженості особливо актуально 
зараз, коли економіка України знаходиться в зоні макро- 
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і мікроекономічної нестабільності, коли підвищується 
невизначеність і ризикованість інноваційних процесів, 
у результаті чого зменшуються можливості оцінки та 
прогнозу розвитку вітчизняної енергетики. На даний 
момент як ніколи необхідні моделі, що дають уявлення 
про основні тенденції розвитку галузі та потенціал її ін-
новаційних можливостей, що дозволить проводити від-
повідні оцінки, будувати прогнози та, залежно від них, 
давати рекомендації на майбутнє.

Залежно від обліку різних факторів (часу, спосо-
бів його подання в моделях, випадкових факторів і т. ін.) 
можна виділити такі класи моделей: 
 статистичні та динамічні; 
 дискретні та безперервні; 
 детерміновані та стохастичні.

Аналіз існуючих принципів та підходів до моделю-
вання наочно демонструє необхідність розробки осо-
бливої методології моделювання при побудові моделей 
інноваційного розвитку енергогенеруючих компаній. 
При цьому кожна така модель має бути, на нашу думку, 
адаптованою до специфіки роботи даної галузі, до стану 
її поточного інноваційного розвитку.

Для таких цілей найбільш адекватним виступає 
досить новий підхід – побудова когнітивних моделей, 
який застосовується для аналізу слабоструктурова-
них проблем, які виникають у процесі функціонування 
складних систем. Когнітивне моделювання дозволяє 
«вбудовувати» різні системні прийоми і методи в єдину 
програму досліджень і тим самим знімати протиріччя, 
які зазвичай виникають при узгодженні та стикуван-
ні результатів дослідження різних аспектів розвитку 
складної системи.

Методологічні основи когнітивного моделюван-
ня були закладені у працях Р. Аксельрода, Ф. Робертса,  
Дж. Кас та, Р. Еткіна тощо. В Україні в останні роки цю 
методологію аналізували в теоретико-практичному 
плані [4] та ін.

На перспективності методики когнітивного моде-
лювання для вирішення складних економічних завдань 
наполягають вітчизняні вчені. Цей підхід, зокрема, ви-
знаний ефективним у процесі вдосконалення методи-
ки вибору інструментів державної підтримки електро-
енергетичної галузі, оскільки він дозволяє визначати 
взаємозв’язки між аналізованими факторами, забезпе-
чує можливість регресійного моделювання показника – 
орієнтира сталого розвитку на основі визначення його 
залежності від ключових факторів впливу [3, с. 98–99]. 

Водночас додаткового осмислення потребують 
питання, які стосуються методичних засад оцінки інно-
ваційних процесів в енергогенеруючій галузі з викорис-
танням можливостей когнітивного моделювання, що і є 
метою цієї статті. 

Особливістю методу когнітивного моделюван-
ня, що відрізняє його від традиційних методів, 
є те, що завдяки використанню лінгвістичних 

змінних і нечітких алгоритмів він дозволяє ефективно 
вивчати поведінку складних систем, які не підлягають 
точному математичному аналізу. Методи семантичного 
аналізу та моделювання і когнітивні моделі застосову-

ються, як правило, на стратегічному або концептуально-
му рівні управління та розробки рішень [14].

У когнітивній моделі інформація про систему на-
дається у вигляді набору понять (факторів-концептів), 
поєднаних причинно-наслідковим зв’язком – так зва-
ною «когнітивною картою», яка відображає суб’єктивні 
думки експертів про закони та закономірності, що влас-
тиві модельованій системі, це репрезентація уявлення 
зв’язків (відносин у тій чи іншій формі), яке існує між 
атрибутами (поняттями, концептами) в даній предмет-
ній сфері [13]. 

Побудова когнітивної карти модельованої системи 
фактично означає зняття невизначеності за раху-
нок формування моделі знань експерта про цю 

систему. Процес когнітивного моделювання відбувається 
на двох рівнях: концептуальному та математичному.

На першому етапі на основі знань і уявлень про 
предметну сферу формується модель у формі понять, 
визначень і причинно-наслідкових зв’язків між ними 
(концептуальний рівень). На другому етапі дана модель 
представляється у вигляді когнітивної карти, обробка 
інформації, що міститься в ній, здійснюється за допо-
могою математичного моделювання (математичний рі-
вень). На третьому етапі отримані результати дослі-
джень у математичному вигляді представляються у ви-
гляді понять і визначень предметної сфери (повернення 
на концептуальний рівень).

Алгоритм когнітивного моделювання представле-
ний на рис. 1.

У статті пропонується методика оцінки інновацій-
них процесів на основі методу побудови та аналізу не-
чітких когнітивних карт і дослідження взаємопов’язаних 
процесів, тобто процес когнітивного моделювання 
заснований на формалізації причинно-наслідкових 
зв’язків між основними характеристиками досліджува-
ної системи.

Результатом формалізації є створення системи у 
вигляді причинно-наслідкового зв’язку (Пз) за допомо-
гою формули:

Пз = (Фк, Вб), 
де     Фк = (е1, е2 ….. еn) – множина факторів (концептів);

Вб – бінарне відношення на множині Фк, що задає 
набір зв’язків між елементами.

Елементи вважаються пов’язаними відношенням, 
якщо зміна значення концепту (причини) приведе до 
зміни значення концепту (слідства) [8].

Як зазначено в роботі В. Д. Філіппової, якщо збіль-
шення концепту (причини) приводить до збільшення 
концепту (слідства), вплив вважається позитивним 
(підсилюючим). Якщо збільшення концепту (причини) 
призводить до зменшення концепту (слідства), вплив 
вважається негативним (послаблюючим). Таким чином, 
нечітка когнітивна карта – це причинно-наслідкова ме-
режа, яка відображає якусь сферу знання за допомогою 
дуг і вузлів нечіткої мережі, а сама когнітивна модель –  
це функціональний граф досліджуваної системи, в яко-
му вершини відповідають факторам системи, а дуги ві-
дображають функціональну залежність між ними [15]. 
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 Концептуальний етап Математичний етап Аналітичний етап 

1. Визначення факторів
впливу (концептів)  

 2. Формування
причинно-наслідкових
зв’язків

 

 

3. Формалізація сил
впливу концептів

1. Побудова
когнітивної матриці

 

 

 
2. Створення
транзитно-замкнутої
матриці

 3. Визначення
системних показників
когнітивної карти

1. Аналіз системних
(статичних) показників
когнітивної карти  

 2. Аналіз динамічних
характеристик
когнітивної карти

 
3. Інтегральний
аналіз когнітивної
карти4. Побудова

когнітивної карти

Рис. 1. Загальний алгоритм методики когнітивного моделювання
Джерело: складено за [11; 16].

Пропонований нами підхід до створення когні-
тивної карти оцінки інноваційних можливостей склада-
ється з таких етапів:

1) виявлення і ранжування факторів, що вплива-
ють на формування та розвиток інноваційних можли-
востей;

2) інтерпретація впливу (відсутній, мінімальний, 
слабкий, середній, значний, максимальний);

3) визначення причинно-наслідкових зв’язків між 
даними факторами та класифікація ступеня (сильний, 
середній, слабкий) впливу;

4) побудова когнітивної карти оцінки інновацій-
них можливостей.

Аналіз джерел і наукових досліджень [7; 9; 10] по-
казує, що на процес формування та подальшого розвит-
ку інноваційних можливостей енергогенеруючих ком-
паній впливає широкий спектр зовнішніх і внутрішніх 
факторів виробничого, кадрового, науково-технічного і 
маркетингового характеру:

1) стратегія розвитку;
2) економічна політика;
3) управління персоналом;
4) управління інноваціями;
5) наукові дослідження;
6) технічне співробітництво;
7) залучення інвестицій;
8) розробка інновацій;
9) модернізація виробництва;
10) виробнича кооперація;
11) виробництво продукції;
12) прибуток організації.
Причинно-наслідкові зв’язки між факторами, ха-

рактер їх взаємодії та ступінь їх взаємного впливу на-
ведено в табл. 1, де вони визначені з використанням 
елементарної шкали оцінювання різних процесів.

Підсумком завершення даного етапу є когнітив-
на карта, яка відображає істотні причинно-наслідкові 
зв’язки інноваційних можливостей.

На підставі побудованої когнітивної карти сфор-
мовано когнітивну матрицю, яка містить показники 
інтенсивності впливу, отримані експертним методом. 
У даному експертному опитуванні фахівцям пропону-
валося оцінити рівень взаємодії окремих елементів на 

основі логічної схеми, яка визначає в кінцевому під-
сумку рівень інноваційного розвитку енергогенеруючих 
компаній, як-то: вплив стратегії на економічну політику 
й управління персоналом; вплив економічної політики 
на залучення інвестицій, створення інновацій, виробни-
чу кооперацію; вплив системи управління персоналом 
на створення інновацій і т. ін. (рис. 2).

таблиця 1

пропонована шкала оцінки факторів, що визначають 
рівень впливу на інноваційні процеси, що відбуваються в 

енергогенеруючих компаніях 

Ступінь впливу числове значення впливу

Відсутній 0,0

Мінімальний 0,2

Слабкий 0,4

Середній 0,6

Значний 0,8

Максимальний 1,0

Зрозуміло, що всі компоненти системи, яка форма-
лізована за допомогою когнітивної карти, є вза-
ємозалежними, ступінь або сила впливу показує, 

наскільки дієвим є (або може бути) управління систе-
мою та її окремими елементами за допомогою «точко-
вого» впливу на окремий елемент (фактор) системи. 

Дана когнітивна карта дозволяє вже на початко-
вому етапі дослідження визначати загальний рівень 
керованості системи, внести в науковий обіг термін 
«сила факторного впливу» (Сфв), який означає числове 
вираження взаємного впливу факторів, що визначають 
розвиток інноваційних процесів і можуть відповідним 
чином змінювати власну «силу впливу» у процесі управ-
ління системою. Даний показник рекомендується ви-
значати за формулою: 

,факт
вф

ф
С

К



де     ∑факт – сума значень, які визначають «силу впливу» 
усіх факторів; 

Кф – кількість факторів, що включені в систему.
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Рис. 2. Когнітивна карта оцінки факторів, які впливають на розвиток інноваційних процесів  
в енергогенеруючих компаніях

У нашому випадку Свф = (0,8 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0, 8 + 
+ 0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,6 + 0,8 + 0,8 + 0,6 + 0,4 + 0,6 + 1 + 0,2 + 
+ 0,8 + 0,2+ 0,6 + 1,0 + 0,8 + 0,8) : 22 = 0,58.

Отриманий показник дозволяє визначити, на-
скільки система факторів взаємопов’язана і, відповід-
но, наскільки система є керованою, якщо до її окремих 
елементів застосовуються інструменти управлінського 
впливу. Спираючись на загальну теорію статистики, 
якою визначено, що основною числовою характеристи-
кою статистичного ряду є середнє арифметичне, можна 
визначити числове значення інтервалу (І) для даної чис-
лової системи за формулою:

: : ,фмаксІ К N  
де      ∑макс – максимально можлива сума значень, які ви-
значають «силу впливу» усіх факторів (22,0 бала); 

N – бажана кількість інтервалів (3 інтервали) [2, 
с. 16].

У нашому випадку І = 22,0 бала : 22,0 бала : 3 інтер-
вали = 0,33 бала. 

Отже, наведена вище система є максимально керо-
ваною, якщо отримане значення вкладається в межі від 
0,66 бала до 1,0 бала; середньо керованою, якщо отрима-
ні значення знаходяться в інтервалі від 0,33 до 0,65 бала; 
низько керованою, якщо отримані значення знаходять-
ся на числовому відрізку від 0,0 до 0,32 бала.

Розрахунки свідчать, що в даному випадку система 
є максимально керованою, «точковий» вплив на її окре-
мі елементи може привести до активізації інноваційних 
процесів, що відбуваються в системі.

Зазначимо, що в наведеній вище когнітивній кар-
ті представлені найбільш важливі безпосередні зв’язки, 
які визначені експертним шляхом. Однак для більш 

повного аналізу причинно-наслідкових зв’язків іннова-
ційних можливостей необхідно враховувати опосеред-
ковані взаємовпливи концептів. Алгоритм обліку даних 
опосередкованих взаємовпливів можна представити у 
такому вигляді: якщо концепт A впливає на концепт B,  
який, своєю чергою, впливає на концепт C, то можна 
стверджувати, що концепт A впливає на концепт C [5].

Завдання знаходження взаємовпливу концептів по-
лягає у визначенні сукупного причинного ефекту 
від концепту ei до концепту ej на графі відповідної 

когнітивної карти, що задається нечіткою матрицею за 
формулою [8]:

 ( .... ).i ki kn je e e e   

Урахувати всі наявні в системі опосередковані 
взаємовпливи дозволяє операція так званого «взаємо-
пов’язаного структурування». Алгоритм виконання цієї 
операції був описаний у роботі Ф. С. Робертс [11, с. 97]. 

Для аналізу системи найбільший інтерес представ-
ляють інтегровані показники впливу, що визначаються 
за відповідними формулами, розробленими автором за 
допомогою [8].

Вплив і-го концепту на систему:

 1

1
,

n

ki j
j

B Bk
n 

 

де  Bki – вплив i-го концепту на j-й концепт.
Вплив системи на j-й концепт:

1

1
,

n

kj i
i

B Bk
n 

  де Bkj – вплив j-го концепту на i-й концепт.
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Для більш повного аналізу застосовується показ-
ник централізації впливу (Цв), що визначається за фор-
мулою:

Цв = ВКі – ВКj.

Отримані результати, що засновані на даних екс-
пертного опитування, наведені в табл. 2.

таблиця 2

Основні системні показники когнітивної карти

№ з/п ВКі ВКj Цв

1 0,54 0,63 –0,09

2 0,28 0,48 –0,20

3 0,24 0,23 –0,01

4 0,29 0,53 –0,24

5 0,44 0,12 0,32

6 0,09 0,26 –0,17

7 0,20 0,40 –0,20

8 0,57 0,50 0,07

9 0,38 0,08 0,30

10 0,3 0,33 –0,02

11 0,44 0,24 0,20

12 0,52 0,48 0,04

На основі даних аналізу когнітивної карти іннова-
ційних можливостей наведемо коротку характеристику 
найбільш значущих концептів.

«Стратегія розвитку». Концепт значно впливає 
на систему в цілому, але водночас піддається відповідно-
му інтенсивному впливу з боку системи, що характеризує 
концепт як відносно нестійкий. Формування і подальша 
реалізація ефективної стратегії інноваційного розвитку 
з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, 
задіяння механізмів технологічного передбачення, мо-
ніторингу та оперативної корекції сприяє підвищенню 
інноваційних можливостей енергогенеруючої компанії.

«Економічна політика». Концепт має середній за 
силою вплив на систему в цілому, однак на нього сут-
тєвий вплив має економічна стратегія. Дана обставина 
передбачає прийняття продуманих і зважених управ-
лінських рішень у фінансовій та економічній діяльнос-
ті організацій з урахуванням глибокого аналізу впливу 
стратегічних факторів інноваційного розвитку.

«Управління персоналом». Концепт має середній за 
силою вплив на систему і схильний до адекватного впли-
ву з боку системи; характеризується значною стійкістю.

«Наукові дослідження». Концепт має суттєвий 
вплив на систему та відчуває незначний вплив з боку 
інших концептів, зокрема з боку управління та інвесту-
вання. Активізація і результативність наукових дослі-
джень позитивно впливають на підвищення інновацій-
них можливостей енергогенеруючих компаній.

«Розробка інновацій». Концепт впливає на сис-
тему та відчуває вплив економічної політики. Поряд з 
концептом «стратегія розвитку» цей концепт є одним з 
ключових факторів успішної та результативної еконо-
мічної діяльності.

«Прибуток організації». Концепт впливає на сис-
тему та відчуває сильний (максимальний) вплив з боку 
процесу створення інновацій. Цей концепт можна роз-
глядати як загальний результат роботи організацій, що 
включає економічну, маркетингову, інноваційну, науко-
ву і виробничу діяльність, а також як ключовий фактор, 
який впливає на широкий спектр концептів діяльності, 
здатний суттєво змінити напрямки стратегічного роз-
витку в довгостроковій перспективі.

Аналіз основних системних показників когнітив-
ної карти інноваційних можливостей дозволяє конста-
тувати таке.

Основу стратегічного розвитку компаній у сфері 
виробництва і доставки енергії до споживача стано-
вить інноваційна діяльність, спрямована на створен-
ня, виробництво і реалізацію послуг енергогенерації з 
урахуванням особливостей цільових ринків, соціально-
політичного оточення, оцінки потенційних загроз і ко-
мерційних ризиків.

Інноваційні можливості компанії, передусім, ви-
значаються досконалістю технологічного процесу, 
фінансовими і технологічними можливостями з мо-
дернізації виробництва, проведення власних наукових 
розробок (придбання ліцензій або патентів), підготовці 
(залученню) висококваліфікованих фахівців. 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, можемо говорити про те, що будь-

які зміни в зовнішньому середовищі, а також всередині 
організації можуть бути змодельовані в когнітивній кар-
ті за допомогою широкого спектра способів, основни-
ми з яких є: зміна (посилення або ослаблення) значення 
впливу окремих концептів на інші концепти; додавання 
або скорочення певних концептів і зв’язків між ними; 
зміна сили і (або) знака спрямованості впливу між кон-
цептами; створення нових контурів впливу між концеп-
тами, що збільшують або зменшують дисонанс системи.

Залежно від цілей і завдань проведених досліджень 
алгоритм методу когнітивного моделювання необхідно 
коригувати. Проведення експрес-аналізу інноваційних 
можливостей не вимагає повного і всебічного дослі-
дження. При виборі ж стратегічних напрямків діяльності 
компанії необхідно, навпаки, залучення широкого спек-
тра інструментів оцінки інноваційних можливостей.

Варто зазначити, що результати, отримані в ході 
проведення аналізу когнітивних карт, не слід перебіль-
шувати, оскільки по суті цей метод слід розглядати як 
інструмент підтримки прийняття управлінських рішень. 
Ефективність застосування даного методу значно під-
вищується, коли керівництво компанії має реальні ва-
желі для оперативного впливу на модельовану систему, 
оскільки на підготовку прийняття рішень витрачаються 
значні інтелектуальні та матеріальні ресурси.

У висновку зазначимо, що застосування методу 
когнітивного моделювання з метою оцінки інноваційних 
можливостей енергогенеруючих компаній є досить гнуч-
ким і ефективним інструментом підтримки прийняття 
рішення по стратегічних напрямках їх розвитку, але цей 
метод не дає повного уявлення про всі процеси, що ви-
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значають інноваційну діяльність енергогенеруючих ком-
паній, зокрема використання методів когнітивного моде-
лювання не дозволяє визначити бажаний рівень інвесту-
вання із опорою на показник прибутковості інвестицій. 

Відповідно, подальше дослідження спрямоване на 
визначення оптимальних методів оцінки інноваційних 
процесів на різних стадіях життєвого циклу інновацій,  
і в наступних статтях планується розглянути можливос-
ті використання методів об’єктивної оцінки інновацій-
них процесів енергогенеруючих компаній, що дозволять 
створити об’єктивно-орієнтовану модель визначення 
ефективності цих процесів та управління ними на усіх 
стадіях життєвого циклу інновацій.                    
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Острянин С. О. Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії
Метою статті є дослідження засобів оптимізації бюджетування рекламної діяльності, оптимального розподілу рекламного бюджету між 
декількома продуктами, що їх рекламує фірма, та декількома рекламними каналами, що використовуються в ході поширення рекламного по
відомлення. Проаналізовано сучасний стан оптимізаційних моделей бюджетування у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність наукової 
розробки в цьому напрямку. В основу моделі покладено нелінійну логістичну функцію відгуку величини продажів на рекламні витрати з розмі
щення рекламного повідомлення, включаючи ефекти насичення ринку та накопичення рекламного ефекту. Запропоновано ускладнену модель 
бюджетування рекламної діяльності, що включає динамічне визначення бюджетного обмеження на основі очікуваних прибутків від продажів, що 
стимулюються рекламною кампанією, бюджет якої оптимізується. Запропонована модель дозволяє планувати рекламну діяльність в умовах 
невизначеності та швидкої зміни середовища. 
Ключові слова: рекламна кампанія, бюджетування, оптимізація бюджетування, розподіл бюджету, динамічне бюджетування.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 17. Бібл.: 8. 
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Острянин С. А. Динамическое определение бюджета  

рекламной кампании
Целью статьи является исследование средств оптимизации бюд
жетирования рекламной деятельности, оптимального распределе
ния рекламного бюджета между несколькими продуктами, которые 
рекламирует фирма, и несколькими рекламными каналами, которые 
используются в ходе распространения рекламного сообщения. Про
анализировано современное состояние оптимизационных моделей 
бюджетирования в мире и в Украине. Обоснована актуальность на
учной разработки в этом направлении. В основу модели положена 
нелинейная логистическая функция отклика величины продаж на 
рекламные расходы по размещению рекламного сообщения, включая 
эффекты насыщения рынка и накопления рекламного эффекта. Пред
ложена усложненная модель бюджетирования рекламной деятель
ности, которая включает динамическое определение бюджетного 
ограничения на основе ожидаемой прибыли от продаж, стимулируе
мых рекламной кампанией, бюджет которой оптимизируется. Пред
ложенная модель позволяет планировать рекламную деятельность в 
условиях неопределенности и быстрой смены среды.
Ключевые слова: рекламная кампания, бюджетирование, оптимиза
ция бюджетирования, распределение бюджета, динамическое бюд
жетирование.
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Ostrianyn S. O. The Dynamic Definition of the Advertising  

Campaign Budget
The article is aimed at exploring means for optimizing the budgeting of ad
vertising activity, the optimal distribution of the advertising budget among 
several products, advertised by a company, and several advertising channels 
used during the distribution of an advertisement. The current status of the 
optimizationized budgeting models in the world and in Ukraine was analyzed. 
The topicality of scientific developments in this direction has been substanti
ated. The model is based on the non-linear logistics function of the response 
value of sales for the costs of placement of an advertising message, includ
ing market saturation effects and the accumulation of promotional effect. 
A complex advertising budgeting model has been proposed, which includes 
the dynamic definition of a budget constraint based on the expected sales 
return from a byed advertising campaign whose budget is being optimized. 
The proposed model allows to schedule advertising activities in conditions of 
uncertainty and rapid change of environment.

Keywords: advertising campaign, budgeting, budgeting optimization, budget 
distribution, dynamic budgeting.
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Головною метою будь-якого підприємства є мак-
симізація прибутку, і серед інших способів її до-
сягнення головну роль займає стимулювання про-

дажів. Одним із основних шляхів стимулювання про-
дажів є реклама. У 2016 р. компанії активізували свою 
рекламну діяльність: рекламні бюджети в середньому 
зросли на 30% [1]. враховуючи велику кількість доступ-
них рекламних каналів та обмеженість бюджету, постає 

питання ефективного розподілу коштів поміж різними 
видами реклами. Дослідження проблеми оптимізації 
розміщення рекламного бюджету можна вважати акту-
альним, а результати такого дослідження – потенційно 
корисними на практиці.

Реклама, як цілеспрямована діяльність маркетин-
гового відділу фірми, може бути поділена на дві основні 
складові: створення рекламного повідомлення та медіа-
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