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По оцінкам багатьох вітчизняних та закордонних фахівців технологія
гнучких виробничих систем у найближчі 5-10 років стане основним напря-
мом подальшого розвитку технології машинобудування.

Переваги ГАВ в порівняні з дільницями, які складаються з
універсальних станків: 1) різке збільшення продуктивності праці в процесі
виготовлення одиничної та мелкосерійної продукції завдяки більшому заван-
таженню обладнання; 2) швидке реагування на зміни вимог замовників; 3)
скорочення часу виробничого циклу у декілька разів; 4) суттєве підвищення
якості продукції за рахунок усунення помилок й порушень технологічних
режимів.

Значення ГВС: а) більш високий коефіцієнт використання станків; б) ко-
ротший час проходу виробництва; в) зменшується доля незавершеного ви-
робництва, тобто зменшується кількість запасів деталей на складах; г)
якісніший потік матеріалу та менше точок управління виробництвом; д)
зменшуються витрати на заробітну плату.
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ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ РІВНІВ РИЗИКУ
В ЗАДАЧАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

У наш час будь-яка діяльність обовязково повязана з певним рінем ри-
зику. Вміння своєчасно виявити та оцінити якомога більший спектр ризиків
безумовно є дуже важливим, адже це безпосередньо впливає на рівень якості
та прибутковості певного проекту чи форми діяльності.

Однією з форм діяльності, де процес керування рівнями ризиків є
обовязковим на всіх стадіях, є фінансова діяльність, одним з напрямів якої є
інвестициійна діяльність.
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Керування ризиками в інвестиційній діяльності включає певну
послідовність дій, які напрвлені на підтримування єфективного
співвідношення рівнів ризиків та вигоди проекту. Метою процесу керування
ризиками є мінімізація рівнів ризиків [1].

Процес керування ризиками включає наступні стадії [1]:
1) Ідентифікація ризиків проекту (виявлення факторів, що можуть за-

грожувати проекту та відповідних “тонких” місць у проекті);
2) Аналіз виявлених ризиків (якісний та кількісний);
3) Планування заходів з мінімізації рівнів ризиків;
4) Застосування заходів та методів керування рівнями ризиків;
5) Моніторинг (контроль) над діями у рамках запропонованих методів

керування рівнями ризиків на накоплення ретроспективної інформації для
подальшого використовування.

В сфері інвестиційної діяльності є найважливішим саме кількісний
аналіз ризикованості проекту, який дозволить найбільш чітко визначати
рівень ризику проекту та його ефективність. До фінансово-економічних
критеріїв інвестиційного проекту належать [2]:

1) вартість проекту;
2) чиста поточна вартість (NPV);
3) прибуток;
4) рентабільність;
5) внутрішня норма прибутку (IRR);
6) період окупності;
Критерії, які використовуються в аналізі інвестиційної діяльності

традиційно можна розділити на дві групи [2]:
1) не враховується фактор часу:
- строк окупності інвестицій (Payback Period - PP);
- коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounted Rate of Return);
2) враховується фактор часу:
- чиста поточна вартість (Net Present Value - NPV);
- індекс рентабільності інвестицій (Profitability Index - PI);
- внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return - IRR);
- дисконтований строк окупності інвестицій (Discounted Payback Period -

DPP).
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Для оцінювання фінансової ефективності проекту важливо враховувати
фактор часу, який впливає на дисконтування грошових потоків, які утворю-
ються в ході реалізації проекту.

Як вже було зазначено вище, в процесі керування рівнями ризиків у
інвестиційній діяльності основною метою є утримання оптимального
співвідношення “фінансова ефективність – ступінь ризику”. З цією метою до
мого проекту створення експертної системи керування ризиками в
інвестиційній діяльності застосований алгоритм Воронова-Максимова для
визначення комплексного показника оцінки ступіня ризику [3]. Цей показник
дозволяє отримати кількісну оцінку ступіня ризику проекту, враховуючи
наступні кількісні похідні критерії інвестиційного проекту з урахуванням
фактору часу:

1) загальна тривалість проекту;
2) обєм стартових інвестицій;
3) діапазон варіації ставки дисконтування;
4) крайові значення чистого грошового потоку.
Алгоритм базується на теорії нечітких множин Лотфі Заде. В рамках ви-

конання алгоритму вираховуються значення чистої поточної вартості
(NPVmin, NPVavg, NPVmax) та будується тріангулярна нечітка змінна, за якою
обчислюється значення комплексного показника ступіня ризику [3].
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