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ВСТУП
Ефективність прийняття управ�

лінських рішень в умовах динамічно�
го ринкового середовища залежить
від функціонування системи марке�
тингових досліджень підприємства.
При цьому у спеціальній літературі
основна увага традиційно при�
діляється методологічній складовій
даного питання, пов'язаній пере�
дусім із оптимізацією процесів збо�
ру та обробки первинної маркетин�
гової інформації. Водночас термі�
новість прийняття багатьох управ�
лінських рішень на тлі різноманітних
ресурсних обмежень змушують
змінити ставлення до побудови сис�
тем моніторингу навколишнього
бізнес�середовища. В основі цієї си�
стеми ключову роль відіграють пото�
ки вторинної інформації.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Практика свідчить, що різного

роду ресурсні обмеження, які особ�
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ливо яскраво виявляються в умовах
ринкової нестабільності, сьогодні
зумовлюють необхідність приділен�
ня більшої уваги питанням органі�
зації обробки потоків вторинної
інформації зовнішнього та внутріш�
нього походження як інформаційно�
аналітичної бази прийняття управ�
лінських рішень в умовах ринкової
невизначеності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічні аспекти прове�
дення маркетингових досліджень
знаходяться у центрі уваги багатьох
зарубіжних та вітчизняних вчених.
Серед останніх публікацій з даної
тематики окремо слід виділити робо�
ти Н.К. Малхотри, Кр. Уеста, Г.А. Чер�
чилля, Ж.�Ж. Ламбена, а також
А.В. Войчака, С.О. Старостіної, С.С. Гар�
кавенко, С.В. Скибінського. Слід та�
кож зазначити, що проведений нами
аналіз публікацій показав певний

розрив між маркетинговою теорією
та теорією управління складними
економічними системами, якими сьо�
годні виступають сучасні підприєм�
ства. Серед публікацій представників
даного напрямку варто навести ро�
боти Д. Кліланда, В. Кінга, М. Меса�
ровича, Р.А. Фатхутдінова, Г.Л. Ба�
гієва, а також В.І. Мухіна, В.Н. Спиц�
наделя, Ф.І. Перегудова, В.М. Варта�
няна.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Саме тому ми вбачаємо своє зав�

дання у розробці теоретичних на�
прямків вдосконалення інформацій�
ного забезпечення прийняття уп�
равлінських рішень шляхом оптим�
ізації обробки інформаційних по�
токів на підприємстві, що покла�
дається на систему маркетингових
досліджень. Його реалізацію ми
вбачаємо в оптимізації потоків вто�
ринної інформації внутрішнього та
зовнішнього походження, цінність
якої  суттєво зростає в умовах
різнопланових ресурсних обме�
жень, що є перспективним напрям�
ком для подальшої розробки теорії
і практики маркетингу та маркетин�
гових досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сьогодні надзвичайно актуаль�
ним напрямком дослідження систем
управління підприємствами виступає
системний підхід. Згідно з ним будь�
яке підприємство повинно розгляда�
тися як складна економічна система
відкритого типу, що означає вільний
обмін із зовнішнім середовищем
інформацією, а також різного роду
матеріальними та нематеріальними
ресурсами. Проте саме інформація
виступає найціннішим ресурсом,
який через складну систему верти�
кальних та горизонтальних зв'язків
забезпечує цілісність окремих еко�
номічних суб'єктів.

Водночас завдання інформацій�
ного забезпечення прийняття управ�
лінських рішень на основі аналізу
лише первинної інформації не може
реалізовуватися на постійній основі.
Тому особливої ваги набуває аналіз
більш дешевої та доступної вторин�
ної інформації. Це, у свою чергу, ви�
ступатиме основою для розробки
аналітичної моделі, яка, з матема�
тичної точки зору, повинна обгрун�
тувати необхідність повнокровного
існування у системі управління
підприємством підсистеми марке�
тингових досліджень.

Побудуємо математичну модель,
яка дозволить оцінити час, відведе�
ний для опрацювання інформаційних
потоків вторинної інформації у кон�
тексті інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень в
умовах ринкової невизначеності. З
цією метою уведемо наступні змінні
та обмеження.
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Нехай N — це загальна кількість
квантів інформації в одному інфор�
маційному потоці. У його межах ке�
рівництво підприємства може за сту�
пенем важливості розподілити усю
інформацію, що надходить із інфор�
маційного поля його діяльності, на
наступні групи:

n
0
 — "зелена" інформація — най�

менш важлива для прийняття конк�
ретного управлінського рішення;

n
1
 — "жовта" інформація — важ�

лива для прийняття конкретного уп�
равлінського рішення;

n
2
 — "червона" інформація —

критично важлива для прийняття
конкретного управлінського рішен�
ня;

p
0
, p

1
, p

2
 — ймовірність надання

наступному кванту інформації кате�
горій "зеленої", "жовтої" та "черво�
ної" відповідно у заданому інформа�
ційному потоці;

t
0
 — фіксована величина часу

обробки "зеленої" інформації, що
регламентується характером внут�
рішньої звітності   підприємства, ча�
стотою її підготовки та іншими ру�
тинними процедурами її збору та
обробки;

t
1
, t

2
 — додатковий час обробки

квантів "жовтої" та "червоної"
інформації, що характеризується
більш складними процедурами її ана�
літичної обробки та випадковими
величинами з математичним споді�

ванням  
1

1
1tM ; 

2
2

1tM .

Уведемо також наступні важливі
для розробки моделі припущення:

1. Загальна сума усіх квантів
інформації складає заданий інфор�
маційний потік: Nnnn 210 . При
цьому рівень ймовірності надання
кожному із таких квантів різного
ступеня важливості задовольняє
співвідношення: 1210 ppp .

2. Процедури збору та обробки
відповідних потоків інформації уск�
ладнюються відповідно до рівня її
важливості, а це відображається на
тривалості часу: 012 ttMtM ;

12

11
; 21 .

Щодо стабільних умов функціо�
нування підприємства ми також мо�
жемо висунути ряд припущень:

По�перше, при систематичній
роботі з аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень
кількість квантів "зеленої" інфор�
мації досягає великих значень. При
цьому отримуємо наступні співвід�
ношення:

p
0
   1;

p
1 
та p

2
 — порівняно незначні ве�

личини.
Тоді кількість квантів "жовтої" та

"червоної" інформації має розподіл
Пуассона із такими параметрами:

Npa 11 ; (1)

Npa 22 ; (2)

де 12 aa .
По�друге, поява квантів "жов�

тої" інформації на практиці пов'яза�
на із особливостями розвитку окре�
мих торгових марок, життєвого цик�
лу товару, застосуванням маркетин�
гових інструментів, конкурентної
боротьби або зі змінами структури
споживання, тощо. Кількість квантів
такої інформації також порівняно
невелика, а показник p

0
  1.

По�третє, відповідні показники
по квантам "жовтої" (n

1
) та "черво�

ної" (n
2
) інформації, як правило, до�

сягають порівняно менших значень.
Адже інформаційні потреби системи
менеджменту мають тенденцію змі�
нюватися відповідно до необхідності
прийняття конкретного управлінсь�
кого рішення у певний проміжок
часу. Таким чином, при невеликих a

1
та a

2
 отримуємо наступні співвідно�

шення, ураховуючи те, що представ�
лені величини мають розподіл за за�
коном Пуассона:

1

!
1

1
a

k

e
k
a

knP ; (3)

2

!
2

2
a

k

e
k
a

knP ; (4)

при 12 pp .
Як наслідок, кванти "жовтої" та

"червоної" інформації критично
важливі для функціонування підпри�
ємства в умовах нестабільної ситу�
ації на ринку. Причому в абсолютно�
му значенні їх кількість може істот�
но не збільшуватися. Звідси загаль�
ний сумарний час на обробку одно�
го кванта інформації становитиме:

— для "зеленої" інформації — t
0
;

— для "жовтої" інформації —
t

0
+t

1
;

— для "червоної" інформації —
t

0
+t

2
.

При цьому t
1
, t

2
 — це випадкові

величини. Таким чином, стандартний
мінімальний час на обробку усього
потоку інформації (за умови, що уся
вона має рівень важливості "зеле�
ний") становитиме Nt

0
. У подальшо�

му ми спрощено будемо його нази�
вати стаціонарним часом обробки
інформації: Т

стац.
=Nt

0
.

Загальний час обробки усього
потоку інформації Т

заг.
 становитиме

суму, що складатиметься зі стаціо�
нарного часу обробки інформації та
із загального додаткового часу на
обробку "жовтої" та "червоної" ін�
формації. Оскільки заздалегідь ми не
маємо змоги точно визначити харак�
тер інформаційних потреб системи
менеджменту для прийняття конк�
ретного управлінського рішення,
вважатимемо відповідні потоки та
час, необхідний на їх обробку, ви�
падковими:

221100. tntntNT . (5)
У кінцевому підсумку отримуємо

наступне співвідношення для мате�

матичного сподівання:

2

2

1

1
0.

NpNpNtTM . (6)

Зауважимо, що середня кількість
квантів "жовтої" та "червоної" ін�
формації залежатиме від конкрет�
них параметрів оточуючого бізнес�
середовища. Тому випадкові величи�
ни t

1
 та t

2
 носять характер неперерв�

них випадкових величин, а парамет�
ри n

1
 та n

2
 — дискретних випадкових

величин, для яких виконується:

11111 tMnMtnMTM ; (7)

22222 tMnMtnMTM . (8)
Таким чином, ми визначаємо

ймовірність того, що з N квантів
інформації у даному інформаційно�
му потоці n

1
 буде "жовтих" за рівнем

важливості, n
2
 — "червоних" та n

0
 —

"зелених", що обчислюватиметься за
формулою поліноміального розпо�
ділу [2, с. 471]:

210
210

210
210 !!!

!,, nnn
N ppp

nnn
NnnnP . (9)

 У припущеннях нашої моделі ця
формула є точною і забезпечує прин�
ципову можливість визначення ймо�
вірності настання відповідної події.
Проте при значній кількості пара�
метрів ця формула є недостатньо
зручною, адже функція N! швидко
збільшується паралельно зі зростан�
ням показника насиченості інформа�
ційного потоку N. Тому з метою пев�
ного спрощення процедур аналізу,
при невеликих значеннях p

1
, р

2
 та ве�

ликих значеннях N можливо засто�
сувати асимптотичне наближення за
допомогою розподілу Пуассона для
заданої кількості відповідної кате�
горії квантів інформації та розподі�
лу Ерланга для випадкової функції,
що описує час їх обробки. Виходячи
із цього, ми можемо деталізувати
витрати часу на обробку окремих
квантів інформації:

— регулярна обробка "зеленої"
інформації Nt

0
 фактично являє со�

бою рутинну обробку усього інфор�
маційного потоку, що, як правило,
регламентується системою внутріш�
ньої звітності підприємства;

— аналіз "жовтої" та "червоної"
інформації (при 

1
 та 

2 
випадків от�

римання такої інформації відповід�
но) — це час, додатково необхідний
для обробки одного її кванту у по�
рівнянні із "зеленою", звідси:

0,
0,0

1
1

1 xe
x

xf
x ;

0,
0,0

2
2

2 xe
x

xf
x .

Загальний час на додаткову об�
робку "жовтої" та "червоної" інфор�
мації визначається:

1

1
11

k

i
iT  та 

2

1
22

k

i
iT ,
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де Т
1
 , Т

2
 — випадкові величини,

які пов'язані із розподілом Ерланга
k�го порядку.

Принагідно зауважимо, що рег�
ламентація даної випадкової величи�
ни розподілом Ерланга k�го поряд�
ку як різновид гамма�розподілу ви�
падкових величин, у якому k набуває
лише цілих значень, є справедливою
при порівняно незначних за своєю
кількістю квантах "жовтої" та "чер�
воної" інформації [1, с. 245]. Тому
для таких квантів інформації ми от�
римуємо наступну щільність розпо�
ділу для випадкових величин Т

1
, Т

2
:

0,
!1!

0,0

11
1

1 1

1

1

0 1

1
1

xex
k

e
k
a

x
xf

xk
k

a
N

k

k ;

0,
!1!

0,0

22
2

2 1

2

2

0 2

2
2

xex
k

e
k
a

x
xf

xk
k

a
N

k

k .

Загальний час обробки інфор�
мації у межах відповідного інформа�
ційного потоку можливо описати
наступним чином:

.... TT .(10)
У свою чергу, загальний додат�

ковий час, що необхідний для оброб�
ки квантів "жовтої" та "червоної"
набуває вигляду:

21.. TT , (11)
де Т

1
, Т

2
 — це час, необхідний для

додаткової обробки квантів "жов�
тої" та "червоної" інформації відпо�
відно.

Прийнявши, що величини Т
1
 та

Т
2
 є неперервними випадковими та

незалежними величинами, для виве�
дення щільності розподілу парамет�
ра Тзаг.дод. скористаємося згорт�
кою двох щільностей А

1
(х) та f

2
(x):

dxxzfxfzf 21 , звідси:

0,
!1!!1!

0,0
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2

2

2

111
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2

2
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k
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Однак, як свідчить практика,
найбільш актуальним постає питан�
ня обчислення часу обробки марке�
тингової інформації, коли кількість
квантів "жовтої" та "червоної" пос�
тійно зростає. Для цього ми засто�
суємо центральну граничну теорему
[1, с. 287]. Згідно з нею нехай задано
n незалежних випадкових величин
Х

1
, Х

2
, …, Х

n
, кожна із яких має один

і той самий закон розподілу ймовір�
ностей із М(Х

і
)=0, (Х)=  і при

цьому існує за своєю абсолютною ве�
личиною початковий момент треть�
ого порядку 3v . Тоді зі зростанням
числа n закон розподілу 

n

i
iXY

1
 на�

ближається до нормального. Як на�
слідок, ми отримуємо можливість
застосувати закон нормального роз�
поділу ймовірностей для визначення
параметрів змінної Т

заг.дод.
:

2
2

1
1..

11 aaTM .(12)

Як бачимо, параметри а
1
 та а

2
 та�

кож описуються пуассонівським за�
коном розподілу ймовірностей, а
параметри 

1
 та 

2
 визначаються ек�

споненціальним законом. При цьому
при порівняно незначних k�порціях
квантів "жовтої" та "червоної" ін�
формації за наведеними нами пара�
метрами а

1
 та а

2
 також буде справед�

ливим застосування розподілу Ер�
ланга k�го порядку. Іншими словами,
у випадкових величин t

1
 та t

2
 при

збільшенні показників кількості
квантів "жовтої" та "червоної" ін�
формації n

1
 та n

2,
 відповідно, їх роз�

поділ, згідно з центральною гранич�
ною теоремою, також наближати�
меться до нормального:

1
1111

1atMnMM ; (13)

2
2222

1atMnMM . (14)

Для знаходження показника
дисперсії застосуємо формулу, яка
справедлива для незалежних випад�
кових величин [1, с. 195]:

YMXMYMYDXMXDXYD 2222 . (14)
У кінцевому підсумку отримуємо

наступне співвідношення наведених
показників для Т

1
 і Т

2
:

2
1

1
2
1

1
2aaTD ; (15)

2
2

2
2
2

2
2aaTD . (16)

Таким чином вираження
21.. TT  ми можемо деталізува�

ти за параметрами математичного
сподівання та дисперсії:

2

2

1

1
21..

aaTMTMM ;  (17)

2
2

22
2
1

11
21..

22 aaaaTDTDD .  (18)

У такому випадку ми за аналогі�
чними параметрами можемо деталі�
зувати і співвідношення, яке описує
повний час, що необхідний для об�
робки усього інформаційного пото�
ку та усіх квантів інформації

0...... NtTTT :

0
2

2

1

1
. NtaaM ; (19)

2
2

22
2
1

11
.

22 aaaaD . (20)

Зауважимо, що показник дис�
персії загального додаткового часу
обробки інформації тотожний показ�
нику дисперсії загального часу об�
робки інформації. Адже у обох ви�
падках виключено змінну 0. NtT ,
оскільки вона за своєю сутністю поз�
бавлена дисперсії унаслідок рутин�
ного характеру збору та обробки
"зеленої" інформації, а також її

стандартизації, що регламентується
системою управління підприємства.
Відповідно, зміни в оцінці ступеню
важливості певної інформації, що
надходить із оточуючого бізнес�се�
редовища разом із можливим виник�
ненням ситуацій, що потребувати�
муть негайного вирішення, дають
змогу говорити про випадковий імо�
вірнісний характер показника за�
гального додаткового часу, необхі�
дного для прийняття конкретного
управлінського рішення. Аналітич�
ний розв'язок у вигляді певної еле�
ментарної функції для дослідження
розподілу Ерланга неможливий.
Проте чисельний розв'язок за допо�
могою комп'ютерних програм дозво�
ляє оцінити як середній час обробки
отриманої інформації, так і відпо�
відні довірчі інтервали (як правило,
із ймовірністю 90—95%) для проце�
дур, необхідних для обробки отри�
муваної відповідними підрозділами
підприємства інформації.

Враховуючи те, що у наведених
умовах випадкова величина Т

заг.
 має

розподіл, що наближається до нор�
мального, при постійному збіль�
шенні квантів "жовтої" та "червоної"
інформації ми можемо із досить ве�
ликим рівнем точності обчислити її
із наступною щільністю:

2

2

~2

~

2~
1 ax

exf . (21)

Середній проміжок часу a~ , необ�
хідний для обробки усього інформа�
ційного потоку, ми можемо визначи�
ти у наступному вигляді:

0
2

2

1

1~ Ntaaa . (22)

Показник середнього квадратич�
ного відхилення набуває наступного
вигляду:

2
2

22
2
1

11
.

22~ aaaa
TD .  (23)

Відповідна функція розподілу
при цьому матиме наступний вигляд:

dtexF
x at

2

2

~2

~

2~
1

.   (24)

Таким чином, можемо наближе�
но обчислити ймовірність того, що
час обробки інформації буде знахо�
дитися у межах від 

1
 до 

2
:

~
~

~
~~ 12

2.1

aa
aTP ,  (25)

де Ф(Х) — функція Лапласа [1, с.
231].

Розглянемо модельний приклад.
По�перше, приймемо, що протягом
доби на певне підприємство надхо�
дить 300 квантів інформації різного
ступеня важливості. По�друге, ймо�
вірності надання цим квантам інфор�
мації різних рівнів важливості набу�
вають:

— для "зеленої" інформації р
0
= 0,5;

— для "жовтої" інформації р
1
= 0,3;

— для "червоної" інформації р
2
= 0,2.
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По�третє, встановлено наступні
проміжки часу, необхідного для об�
робки різних квантів інформації
відповідно до ступеня їх важливості:

— для "зеленої" рутинний час об�
робки одного кванта 5,00t хв.;

— для додаткової обробки одно�
го кванта "жовтої" та "червоної"

інформації 11

1
1t  хв. та 21

2
2t

хв. відповідно.
Розрахуємо показники, не�

обхідні для оцінки характеру оброб�
ки системою менеджменту підприє�
мства наведеного інформаційного
потоку:

1. Середня кількість квантів
"жовтої" інформації у інформацій�
ному потоці, що обробляється у
даній системі управління дорівнює

903,030011 Npa , 602,030022 Npa  а
"червоної" —  602,030022 Npa .

2. Рутинна обробка "зеленої"
інформації у заданих умовах стано�
витиме 1505,03000NpT  хв.

3. Таким чином, середній час до�
даткової обробки потоків "жовтої"
та "червоної" інформації Т

заг.дод.
 ста�

новитиме:

21026019011

2
2

1
1.. aaTM  хв.

4. Повний час, необхідний для
обробки усього інформаційного по�
току:

260190150~
0

2

2

1

1
.... Nt

aa
TMTMMa

= 360 хв. або 6 годин.
5. Дисперсія загального часу об�

робки інформаційного потоку:

23160
22

2
2

22
2
1

11
.

aaaa
D .

6. Середнє квадратичне відхи�
лення даного показника становити�

ме: 2,15223160~
.TD  хв. чи

2,54 години.
7. Розрахуємо ймовірності ви�

никнення потреби у необхідному си�
стемі менеджменту підприємства
додатковому часі обробки даного
інформаційного потоку при різних
проміжках даного показника:

Від 7 до 8 годин: 
1
 = 420 хв., 

2
= 480 хв.

2,152
360420

2,152
360480

~
~

~
~~ 12

2.1
aaaTP

123,0162,0285,0394,0788,0 аб о
12,3%.

Від 8 до 9 годин:  
1
 = 480 хв., 

2
= 540 хв.

096,0285,0381,0788,0183,1~
2.1 aTP

або 9,6%.
Від 9 до 10 годин: 

1
 = 540 хв., 

2
= 600 хв.

061,0381,0442,0183,1577,1~
2.1 aTP

або 6,1%.
Від 8 до 10 годин: 

1
 = 480 хв., 

2
= 600 хв.

157,0285,0442,0788,0577,1~
2.1 aTP

або 15,7%.

ВИСНОВКИ
По�перше, ми математично дове�

ли, що обробка переважної біль�
шості потоків квантів "зеленої"
інформації не потребує таких знач�
них витрат часу, як обробка квантів
"жовтої" чи "червоної". У нашому
прикладі це яскраво видно за спів�
відношенням показників стаціонар�
ного часу обробки потоку інфор�
мації та необхідного додаткового
часу на обробку більш важливих по�
токів інформації. Відповідне спів�
відношення було 60% до 40% на ко�
ристь останнього.

По�друге, у нашому прикладі
розрахований середній час повної
обробки інформаційного потоку, що
становить приблизно 6 годин на
добу. Проте показник середньоквад�
ратичного відхилення свідчить про
можливе істотне коливання даного
показника (більше 2,5 годин). Таким
чином, ми можемо вийти поза межі
нормативного навантаження на пра�
цівників відділу маркетингу.

По�третє, це, у свою чергу, неод�
мінно призведе до потреби у наднор�
мовому навантаженні відповідних
працівників та до збільшення необ�
хідних для цього витрат. Характер
даних показників має експоненціаль�
ну залежність, що спадає у часі. При
розширенні проміжків часових зна�
чень від однієї до двох годин (у на�
шому прикладі — від 8 до 10 годин
робочого часу) розрахований рівень
ймовірності засвідчив збільшення
потреби у додатковому часі оброб�
ки інформаційного потоку з боку
керівництва, яке досягло вже 15,7%.
Таким чином, ми із досить високим
рівнем достовірності можемо ствер�

джувати, що у заданих умовах кері�
вництво компанії потребуватиме
приблизно один повноцінний додат�
ковий робочий день на тиждень для
належного опрацювання заданого
інформаційного потоку.

Враховуючи, що окрім різного
роду ресурсних обмежень у системі
менеджменту підприємства періо�
дично виникають потреби у прий�
нятті термінових рішень, подібні за�
тримки із опрацюванням інформацій�
них потоків здатні істотно знизити
правильність таких рішень. Ця об�
ставина яскраво ілюструє роль мар�
кетингових служб у прийнятті своє�
часних та обгрунтованих управлінсь�
ких рішень на тлі збільшення інтен�
сивності інформаційних потоків, що
надходять із зовнішнього бізнес�се�
редовища. Як наслідок, ми вбачаємо
у розробці наведених питань страте�
гічний напрямок розвитку теорії та
практики маркетингових дослід�
жень. І саме тому ми можемо також
говорити про значну актуальність
досліджуваних нами питань.
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Міністр економіки Богдан Дани�
лишин запевняє, що найглибшу точ�
ку падіння в українській економіці
пройдено і вона поступово починає
рухатися вгору. Про це він заявив під
час четвертого спільне засідання ук�
раїнсько�лівійської комісії зі співро�
бітництва.

Міністр відзначив, що у червні по
відношенню до травня обсяги промис�
лового виробництва зросли на 3,1% (в
середньому за 2000—2008 роки зрос�
тання становило лише 1,4%, у травні
до квітня — 1,3%). За його свлоами, та�
кож зберігали позитивну динаміку га�
лузі, орієнтовані на пріоритетне задо�
волення потреб внутрішнього ринку.
Так, у травні збільшився попит на
транспортні послуги, що призвело до

МІНІСТР ЕКОНОМІКИ БОГДАН

ДАНИЛИШИН: ЕКОНОМІКА

ПОСТУПОВО ПОЧИНАЄ РУХАТИСЯ

ВГОРУ

зростання вантажообороту, сільсько�
господарське виробництво зростає,
стабілізувався валютний ринок,
збільшилися міжнародні резерви, ста�
білізувалася ситуація з наповненням
бюджету, зросла довіра населення до
банківської системи.

Однак, за словами міністра, якщо
в минулих роках таке незначне зро�
стання відбувалося на фоні загаль�
ноекономічного росту, то позитив�
не значення показника у червні по�
точного року отримано в період ре�
цесії, що свідчить про більшу ва�
гомість цього показника. До пози�
тивних ознак розвитку економіки
Богдан Данилишин відніс і форму�
вання тенденцій у зовнішній торгівлі.

Прес�служба Мінекономіки

Новини


