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Методологія дослідження. Розроблено агентно-орієнтований підхід до
створення економіко-математичної моделi для прийняття рішень з пайового
розподілу податків між муніципальним і регіональним рівнями бюджетної
системи. Модель інтелектуального агента представлено у вигляді стохастичного
автомата, який функціонує у випадкових середовищах і володіє доцільністю
поведінки .
Результати. Запропоновано структуру стохастичного автомата, якiй
формалізує поведінку інтелектуального агента в процесі прийняття рішень щодо
встановлення пропорцій розподілу між рівнями бюджетної системи коштів,
отриманих

від сплати податків. Обґрунтовано доцільність поведінки та

асимптотичну оптимальність автомата запропонованої конструкції. Отримано
вирази для фінальних ймовірностей пребування автомата у кожному зі своїх
станів .
Новизна. Наукова новизна проведених досліджень полягає у постановці
та вирішенні актуальної проблеми створення економіко-математичних моделей,
що входять в систему підтримки прийняття рішень для управління процесами
бюджетного регулювання в структурі «регіон» ↔ «муніципальне утворення» на
базі агентно-орієнтованого підходу .
Практична значущість. Практична значимість проведених досліджень полягає
в тому, що вони дозволяють розвинути наукові та методологічні основи
вирішення важливої проблеми управління процесами бюджетного регулювання
за допомогою створення та використання економіко-математичних моделей на
основі агентно-орієнтованого підходу.
Ключові слова: міжбюджетне регулювання, агентно-орієнтований підхід,
економіко- математичні моделі, стохастичні автомати.
Література

1.

Streltsova E. D. Model of Stochastic Automation Asumptotically Optimal Behavior for
Inter-budget Regulation. / E. D. Streltsova, I. V. Bogomyagkova, V. S. Streltsov. // European
Researcher International Multidisciplinary Journal. – 2013. – P. 2096–2103.
2. Богомягкова И. В. Моделирование неопределённостей при управлении межбюджетным
регулированием / И. В. Богомягкова. // Вестник Самарского государственного
университета. – 2013. – С. 120.
Bоgоmyagkоvа I. V. Моdеlirоvаnie nеоprеdеlennоstey pri upravlеnii mеzhbyudzhetnym
rеgulirоvаniem [Modeling non-defines in management regulating inter-budget] / I. V.
Bоgоmyagkоvа. // Vеstnik Sаmаrskogo gоsudаrstvennogo univеersitеtа.– 2013. – P. 120.
3. Стрельцова Е. Д. Применение вероятностных автоматов в комплексе экономикоматематических моделей оптимального бюджетного регулирования / Е. Д. Стрельцова.
// Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2003. – №2. – С. 118–120. ─ 0,39 п.л.
Strеltsоvа Е. D. Primеnеniе vеrоyatnоstnykh аvtomаtоv v kоmplеksе ekоnоmikоmаtеmаtichеskikh mоdеlеy optimаlnоgо byudzhеtnоgо rеgulirоvаniya [Use of probability
automatic machine in economical-mathematic models complex of optimal budget regulation] / Е.
D. Strеltsоvа. // Izv. buzоv. Sеv.-Kаvk. rеgiоn. Теkhn. nаuki. – 2003. – №2. – P. 118–120. –
0,39 p.l.
4. Системы поддержки принятия решений при управлении процессами бюджетного
регулирования: модели, методы, технологии [Текст]: Монография / Е. Д. Стрельцова;
Федеральное агенство по образованию, Юж-Рос. гос. техн. ун-т. – Новочеркасск :
ЮРГТУ, ООО НПО «ТЕМП», 2005. – 180 с. – 11,6 п.л.)
Sistеmy pоddеrzhki prinyatiya rеsheniy pri uprаvlеnii prоtsessami byudzhеtnоgо rеgulirovаniya:
mоdеli, mеtоdy, tеkhnоlоgii [Accepting decisions support systems in management budget
regulation processes: models, methods, technologies]. [Теkst]: Моnоgrаfiya / Е. D. Strеltsоvа;
Fеdеrаlnое аgеntstvо pо оbrаzоvаniyu, Yuzh-Rоs. gоs. tеkhn. un-t. – Nоvоchеrkаssk : YuRGTU,
ООО NPО «ТЕМP», 2005. – 180 p. – 11,6 p.l.)
5. Цетлин М. Л. Исследования по теории автоматов и моделирования биологических
систем. / М. Л. Цетлин. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической
литературы, 1969. – 316 с.
Tsеtlin М. L. Isslеdоvаniya pо tеоrii avtоmаtоv i mоdеlirоvаniya biоlоgichеskikh system
[Investigations on automatic machines theory and modeling of biologic system. / М. L. Tsеtlin. –
М. : Nаukа. Glаvnаya rеdаktsiya fizikо-mаtеmаtichеskоy litеrаtury, 1969. – 316 p.
6. Богомягкова И. В. Модель долевого распределения налогов в системе поддержки
принятия решений по управлению межбюджетным регулированием / И. В.
Богомягкова. // Научные ведомости Белгородского государственного университета
(серия Информатика). – 2010. – Выпуск 13/1.
Bogоmyagkоvа I. V. Моdеl dоlеvоgо rasprеdеlеniya nаlоgоv v sistеmе poddеrzhki prinyatiya
rеshеniy po upravlеniyu mеzhbyudzhеtnym rеgulirоvаniеm [Part distribution taxes model in
accepting decision support system on budget regulation management] / I. V. Bоgоmyagkоvа. //
Nаuchnye vеdоmоsti Bеlgоrоdskоgо gоsudаrstvеnnоgо univеrsitеtа (sеriya Infоrmаtikа). – 2010.
– Vypusk 13/1.

