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ПЕРЕДМОВА 
 
 

У наш час, коли закони розвитку міжнародної економіки потре-
бують нової хвилі гнерації креативних ідей, актуальним питанням 
постає кадровий потенціал. Саме серед такого інтлектуального кад-
рового персоналу (а не «сировинного придатку») мають бути сфор-
мульовані креативні ідеї у вигляді наукового походження, закріпле-
ного у практично-правовій формі. За цих умов саме застосування 
квантової логістики на промислових підприємствах є важливим 
стратегічним напрямом у плановій інфраструктурі міжнародної еко-
номіки. Адже квантова логістика, що за допомогою комп’ютерної 
технології моделювання управляє перехідними процесами інформа-
ції, виходячи із багатофункціональних її можливостей, забезпечує 
оперативність та якість роботи будь-якої компанії. Тому, на сучас-
ному етапі розвитку інвестиційного менеджменту запотребуваною є 
його логістична складова. Адже значний відсоток від ціни будь-
якого товару складається, виходячи з витрат на складування і транс-
портування вантажу. 

При цьому необхідно зазначити, що оптимальний вибір напряму 
планового розвитку підприємства є одним із основоположних пи-
тань стратегічного менеджменту на світовому ринку праці. Це обу-
мовлює необхідність інвестування значних обсягів фінансових ресу-
рсів як реалізації обраної стратегії розвитку міжнародної економіки. 
Тому, саме з огляду енергоекологічної безпеки ресурсний підхід у 
ландшафтному плануванні сприятиме ефективному розвитку міжна-
родної економіки. При цьому, варто прорахувати та передбачати мо-
жливі ризики в геодинамічних зонах (секторах, регіонах) земної по-
верхні. Це, насамперед, є важливим фактором для рекреаційної 
діяльності сучасного туризму як прибуткового капіталу в міжнарод-
ній економіці. У цьому змісті охорона державного кордону відіграє 
ключову роль, оскільки від ефективності контролю за державним ко-
рдоном залежить не лише безпека держави, життя Людини, здо-
ров’я, а й економічний імідж держави, її сприйняття особами, які пе-
ретинають кордон. Такому глобальному економічному іміджу має 
сприяти антикорупційна інфраструктура країн світу, а саме: конт-
роль, моніторинг, представництво. 

 
Від авторів 
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РОЗДІЛ 1.  
 

КРЕАТИВНА ІДЕЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА В 

МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
 
 

1.1. Система ентропійних процесів  
математично-статистичної моделі 

 управління персоналом 
 

В ентропійних процесах теорії функціонально-випадкових 
величин як якісно нового самовизначеного стану особи, держави 
та суспільства, що фундаментально визначає міжнародну еконо-
міку, варто розглянути вибірковий метод математичної статис-
тики. Це є ідея опису конкретних статистичних розподілів суку-
пностей елементарних об’єктів законами розподілу ймовірностей 
випадкової величини. Саме така ентропійна матриця, як термоди-
намічний індикатор хаосу та безладу у відповідному часі та про-
сторі, є розрахунком нейроенергетичних витрат у соціоантропо-
логічній сутності Людини. Одним з теоретичних завдань 
фундаментальних досліджень є класифікація статистичних соці-
альних явищ і пошук імовірнісних законів їх опису, у тому числі 
законів одно- та багатомодальних розподілів імовірностей одно- 
та багатомірних випадкових величин, що збагатило б спеціальні 
соціологічні теорії. 

Розв’язання теоретичних завдань системи ентропії, які вклю-
чають пошук функцій розподілу ймовірностей, передбачає ви-
вчення повної сукупності елементарних об’єктів, однак таке дос-
лідження охоплює лише частину цієї сукупності. Через 
неідентичність умов одержання статистичних даних різних під-
сукупностей емпіричні розподіли в них можуть істотно різнитися 
між собою та із загальним розподілом. Це стосується розподілів 
сукупностей опитуваних персон у фундментально-наукових дос-
лідженнях. Оскільки завдання математичної статистики полягає 
в тому, щоб на основі вибіркового опитування обмеженої 
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кількості індивідів одержані висновки можна було поширити на 
всю (генеральну) сукупність об’єктів щодо досліджуваної сис-
теми ентропійно-процесуального методу розрахунку нейроене-
нергетичних витрат серед людського персоналу. Треба домог-
тися, щоб вибіркова сукупність окремих персон стала моделлю 
генеральної сукупності персон, тобто щоб на ній з прийнятною 
точністю відтворювався закон розподілу ймовірностей випадко-
вої величини. 

На чому ж базуються креативні ідеї вибіркового методу в си-
стемі ентропії? 

Наведемо деякі визначення. Сукупність персон (осіб, індиві-
дів), для якої необхідно встановити аналітичний вид, або закон 
розподілу ймовірностей випадкової величини, і його часово-про-
сторові параметри за однією чи кількома характеристиками в ре-
зультаті фундментального дослідження, називається генераль-
ною, а частина генеральної сукупності, результати емпіричного 
дослідження якої щодо закону і параметрів розподілу за цими ха-
рактеристиками поширюються на всю генеральну сукупність, на-
зивається вибірковою сукупністю, або вибіркою. 

Якість вибірки оцінюють за двома показниками: репрезента-
тивністю і надійністю, або точністю вимірювань і гарантію 
цієї точності. 

Персонально розглянемо, на основі яких міркувань визнача-
ється вибіркова сукупність, а також проаналізуємо поняття ре-
презентативності й надійності вибірки. Зазначимо, що мето-
дика розрахунку вибірки розроблена для однієї ознаки, а оскільки 
в соціологічній анкеті наводиться кілька десятків запитань, то ця 
методика застосовується до кожного запитання окремо. Крім 
того, наводиться багатомірна класифікація об’єктів за певними 
статистичними показниками, включеними в соціологічну анкету. 

Необхідно простежити, з яких міркувань обчислюється обсяг 
вибірки, тобто кількість респондентів п для опитування. 

Логіка обґрунтування репрезентативності й надійності так 
званої випадкової вибіркив системі ентропії (в яку персони від-
бираються випадково з будь-якої частини генеральної сукупно-
сті) ґрунтується на аналізі двох законів розподілів імовірностей 
випадкової величини (рис. 1): репрезентативність пов'язана з роз-
поділом опитуваних персон генеральної 𝑁 і вибіркової 𝑛 
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сукупностей за шкалою заданої характеристики 𝑥 (верхній гра-
фік), а надійність – з розподілом середніх арифметичних значень 
�̅�  різних вибірок (нижній графік). Введемо необхідні позначення 
для параметрів цих розподілів (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1 
Таблиця 1 

Сукуп-
ність ВВ Імові-

рність 

Оди-
ниця 
сукуп-
ності 

Кіль-
кість 
оди-
ниць 

Се-
ре-
дня 

Дис-
пер-
сія 

Серед-
ньо-

квадра-
тичне 
відхи-
лення 

Генера-
льна 

𝑋 𝑃,𝑝 Інди-
від 

𝑁 𝑎 𝛼  𝛼 

Вибір-
кова 

𝑋 𝑃,𝑝 Інди-
від 

𝑛 �̅� 𝜎  𝜎 

Вибі-
рок 

𝑋 𝑃,𝑝 Вибір-
кова 
сере-
дня 

𝑛 𝑏 𝛽  𝛽 

 
Для ілюстрації наведені розподіли побудовані на неперерв-

них, а не на інтервальних шкалах, що дає змогу розглядати нао-
чно неперервні криві замість полігонів і гістограм. Крім того, щоб 
показати різницю в обсягах генеральної та вибіркової 
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сукупностей, графіки розподілів побудовані для абсолютних ча-
стот (на осі ординат відкладені частоти). 

На верхньому графіку (рис. 1) зображений гіпотетичний за-
кон розподілу генеральної сукупності, якому відповідає деяка фу-
нкція розподілу, наприклад Гаусса. Його параметри 𝑎, ∝  і ∝ не-
відомі, і їх необхідно оцінити за параметрами розподілу вибірки 
�̅�, 𝜎  і 𝜎. 

В окремих випадках функцію розподілу генеральної сукупно-
сті відповідних персон називають теоретичною, оскільки вона 
визначає ймовірність деякого значення випадкової величини, а 
функцію розподілу вибірки – емпіричною, оскільки вона визна-
чає відносні частоти випадкових величин. 

Нехай з генеральної сукупності зроблено п вибірок, кожна з 
яких описується цим самим законом розподілу. 

На верхньому графіку рис. 1 зображено три криві розподілів 
вибіркових сукупностей з множини уявних, кожна з яких харак-
теризується певними значеннями параметрів �̅� , 𝜎  і 𝜎 , де 𝑖
1, 2, …𝑛. 

У конкретній ентропійній основі фундаментального дослі-
дження питань міжнародної економіки реалізується одна з вибі-
рок, параметри якої позначимо літерами без індексів �̅�, 𝜎  і 𝜎 (ро-
згляд окремих вибірок стане в пригоді при визначенні надійності 
однієї реалізованої вибірки). Числові значення цих параметрів у 
вибірці називаються точковими оцінками невідомих значень цих 
параметрів генеральної сукупності. Оскільки точкові оцінки мо-
жуть істотно відрізнятись від істинних значень генеральних па-
раметрів, то прийнято користуватися так званою інтервальною 
оцінкою цих параметрів. Порівняємо вибіркову й генеральну се-
редні. При точковій оцінці окремих персон стверджувалося, що 
обчислена вибіркова середня приблизно дорівнює генеральній 
середній, а при інтервальній оцінці стверджується, що значення 
генеральної середньої перебуває в інтервалі між �̅� ∆ і �̅� ∆, що 
називається довірчим інтервалом. Тобто відхилення вибіркової 
середньої від генеральної менше величини А (тобто �̅� 𝑎 ∆). 

Крім того, методи математичної статистики не дають абсолютної 
гарантії, що значення генеральної середньої у здійсненій вибірці пот-
рапляє в довірчий інтервал. Можна лише стверджувати, що 
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генеральна середня відповідної персони потрапляє в довірчий інтер-
вал з деякою ймовірністю 𝛾 𝑃 |�̅� 𝑎| ∆ , яка називається дові-
рчою. Тому довірчий інтервал ∆ називається також граничною поми-
лкою вибірки, а обернена йому величина 𝜃 1 ∆⁄  називається 
точністю оцінки генеральної середньої. Обидва ці параметри харак-
теризують репрезентативність вибіркового дослідження з огляду 
питань міжнародної економіки. 

У цьому сенсі довірча ймовірність характеризує надійність 
вибірки персон, оскільки визначає ступінь упевненості в тому, що 
в окремо взятій вибірці персон розбіжність між вибірковою і ге-
неральною середніми не перевищує допустимої величини ∆. На 
чому ж ґрунтується ця впевненість? 

Якщо здійснити кілька вибірок, обчислити їх середні �̅� , 
�̅� ,...(рис. 1, верхній графік) і відкласти одержані значення на осі 
абсцис (рис. 1, нижній графік), то виявиться, що сім’я цих серед-
ніх утворює стійкий закон розподілу персон. Згідно із централь-
ною граничною теоремою [74, c. 157] зі збільшенням обсягу ви-
бірок крива розподілу їх середніх �̅�  як значень 𝐵𝐵 𝑋 прямує до 
кривої нормального розподілу Гаусса (до кривої розподілу 
Стьюдента при малих вибірках до 30 одиниць) з параметрами 𝑏, 
𝛽  і 𝛽. На осі абсцис замість середніх �̅�  можна відкласти центро-
вані змінні ∆ �̅�-b або нормовані (довірчий інтервал ∆ вимірю-
ється одиницями 𝛽). 

Проінтерпретуємо форму кривої, зображеної на рис. 1, ниж-
ній графік. Витягнута вгору дзвіноподібна крива вибіркових се-
редніх 𝑥  означає, що значна кількість їх неістотно відрізняти-
меться від середньої генеральної 𝑎, тобто всі значення 𝑥  
скупчуватимуться поблизу 𝑏, що так само прямує до генеральної 
середньої 𝑎 𝑀 �̅� 𝑏 𝑎, що й визначається великими значен-
нями ймовірностей у центральній ділянці кривої. Рідко зустріча-
тимуться вибірки, середні значення яких значно відстоять від 𝑏. 
Імовірності їх визначаються малими ординатами на крилах кри-
вої розподілу. У свою чергу, ентропійна сім’я вибіркових серед-
ніх, зокрема як часово-просторовий вимір, розподілиться так: 
68 % їх зосередиться в інтервалі від -𝛽 до +𝛽, 95 % – в інтервалі 
від -2𝛽 до +2𝛽 і 99 % – в інтервалі від -3𝛽 до +3𝛽 відносно центра 
𝑏 (у нормованих змінних 𝑡 відповідні інтервали обмежені 
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значеннями -1 і +1, -2 і +2, -3 і +3). Це означає, що при реалізації 
однієї з ентропійної сім’ї вибірок (у часі та просторі) імовірність 
того, що її середня опиниться в першому інтервалі, дорівнює 
0,68, у другому – 0,95, у третьому – 0,99 (останнє значення свід-
чить про те, що майже всі можливі вибіркові середні потрапля-
ють в інтервал від -3𝛽 до +3𝛽. Ці величини і є довірчими ймовір-
ностями, які ентропійно визначають надійність вибірки. Довірча 
ймовірність того, що різниця між вибірковою і генеральною се-
редніми менша від деякого заданого інтервалу ∆, між окремими 
персонами визначається за таблицями функції Лапласа для вели-
кого обсягу вибірки і за таблицями функції Стьюдента для малого 
обсягу вибірки: 

 
P |�̅� 𝑎| ∆

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1

√2𝜋
𝑒 𝑑𝑡                        для 𝑛 30;            1.1

𝐶 1
𝑡

𝑛 1
𝑑𝑡          для 𝑛 30.            1.1′

 

 
Проінтерпретувавши криві на верхньому і нижньому графі-

ках рис. 1, пояснимо логіку визначення обсягу вибірки 𝑛. Ці криві 
незалежні: середнє значення �̅�  вибірок чіткіше групуються в 
околі середньої генеральної 𝑎, ніж значення 𝑥  генеральної суку-
пності в околі цього самого значення 𝑎. 

Отже, розподіл суб’єктів «гри грою» як окремих персон (олі-
гархів, банкірів, бізнесменів тощо) на міжнародному ринку праці 
має більший розмах (див. верхній графік рис. 1), ніж розмах сере-
дніх, розрахованих для різних вибірок (див. верхній графік 
рис. 1). Умовно припустимо, що суб’єкти «гри грою» в серед-
ньому створили 10 зон вільної торгівлі на міжнародному ринку 
праці. Це середня генеральна. Відхилення від неї можуть бути ве-
ликі: знайдуться інші суб’єкти гри, які жодного разу не створили 
ціль (бути лідером) як зони вільної торгівлі; хоча системно у фі-
нансовому забезпеченні ставили за лідерську мету: створювати 
саме такі зони вільної торгівлі, в яких варто враховувати антико-
рупційні ризики. Водночас середні значення за вибірками не так 
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істотно варіюються: в окремих вибірках мінімальне значення се-
редньої може дорівнювати близько 7, а максимальне – близько 13 
влучень щодо створення зон вільної торгівлі, що так само в сере-
дньому становить 10 влучень. Але розсіяння поблизу цього зна-
чення кількості влучень щодо створення зон вільної торгівлі 
суб’єктами гри значно перевищує розсіяння за вибірками (групо-
вими середніми). Тобто дисперсія верхньої кривої на рис. 1, пе-
ревищує дисперсію нижньої кривої у 𝑛 разів, що дорівнює, як це 
буде показано далі, чисельності вибірки. Справді, значення 𝑥  у 
вибірці з 𝑛 елементів на шкалі абсцис верхнього графіка рис. 1 
можна розглядати як незалежні 𝐵𝐵 𝑋 , параметри яких, згідно з 
центральною граничною теоремою, при збільшенні чисельності 
вибірки 𝑛 до чисельності генеральної сукупності 𝑁 прямують до 
значень числових характеристик генеральної сукупності: 

 

�̅� 𝑀 𝑋
імовірн.
⎯⎯⎯⎯
𝑛 → 𝑁

𝑎;             1.2

𝜎 𝐷 𝑋
імовірн.
⎯⎯⎯⎯
𝑛 → 𝑁

 ∝ .           1.3
  

 
На нижньому графіку рис. 1 зображено розподіл складної 𝐵𝐵 

𝑋, де 𝑋 – середня арифметична 𝐵𝐵 𝑋 : 
 

𝑋
1
𝑛
𝑋 ⋯ 𝑋 ,               1.4  

 
який характеризується параметрами 𝑏 і 𝛽 . Внаслідок наве-

деного граничного виразу для середніх значень вибірок (1.2) і 
властивості математичного очікування суми незалежних 𝐵𝐵 𝑋  
(1.6), а також з урахуванням (1.4) середня 𝐵𝐵 𝑋  

 

𝑏 𝑀 𝑋
1
𝑛
𝑀 𝑋 ⋯ 𝑀 𝑋 →

𝑛𝑎
𝑛

𝑎 
Внаслідок граничного значення дисперсій вибірок (1.3) і вла-

стивостей дисперсії, помноженої на постійний множник суми не-
залежних 𝐵𝐵 𝑋  і дисперсія 𝐵𝐵 𝑋 
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𝛽 𝐷 𝑋 𝐷
1
𝑛
𝑋 ⋯ 𝑋

1
𝑛

𝐷 𝑋 ⋯𝐷 𝑋

→
1
𝑛

𝛼 ⋯ 𝛼
𝑛𝛼
𝑛

∝
𝑛

. 
 
З останнього виразу випливає, що чисельність вибіркової су-

купності 𝑛 дорівнює відношенню генеральної дисперсії до дис-
персії вибірок: 

 

𝑛
∝
𝛽

            1.5  

 
З цієї формули так само випливає, що в міру наближення 𝑛 до 

обсягу генеральної сукупності 𝑁 дисперсія 𝛽  зменшуватиметься, 
тобто нижня крива на рис. 1 звужуватиметься, а це означає, що будь-
яка велика вибірка дає високу точність вимірюваних параметрів або 
малу помилку. Отже, її середньоквадратичне відхилення характери-
зує точність вимірювання в міжнародній економіці. Тому назвемо 
𝛽 середньою помилкою вибірки 𝜇: 

 
𝜇 ≡ 𝛽 

 
Підставивши (і у (1.5), одержимо формулу, що пов’язує кіль-

кість окремих персон, що є суб’єктами «гри грою» на міжнарод-
ному ринку праці, у вибірці 𝑛 із середньою помилкою вибірки 𝜇, 
якщо відома дисперсія генеральної сукупності ∝ : 

 

𝑛
𝛼
𝜇

            1.6  

 
Формулу (1.6) можна використати як для визначення чисе-

льності вибірки 𝑛, так і для розрахунку середньої помилки ви-
бірки 𝜇: 

𝜇
∝
𝑛

           1.7  


