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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ 

ПОТОКІВ 

 

Анотація. В роботі здійснено аналіз та програмну реалізацію алгоритму 

локального пошуку для розв’язання задач управління грошовими потоками на прикладі 

моделювання діяльності підприємства в сфері надання освітніх послуг. 

Ключові слова: алгоритм локального пошуку, оптимізація грошових потоків, 

імітаційне моделювання. 

 

Abstract. The analysis and software implementation of the local search algorithm for 

solving cash flow management problems on the example of modeling the enterprise in the 

field of educational services. 

Keywords: local search algorithm, cash flow optimization, simulation modeling. 

 

Алгоритм локального пошуку 

Для NP-складних задач локальний пошук дозволяє знаходити наближені 

розв’язки і часто є єдиним можливим способом розв’язання задач, де точні 

методи безсилі через надто великий обсяг простору можливих розв'язків. 

Використання локального пошуку в комбінаторній оптимізації відбулося у 1956 

році для розв'язування задачі комівояжера [1], а в наступні роки сфера 

використання локального пошуку була розширена та концепція алгоритму була 

застосована в різноманітних задачах. Для багатьох задач теорії розкладів, 

розміщення, покриття та інших задач алгоритми локального пошуку дозволяють 

отримувати кращі результати, в порівнянні з іншими алгоритмами, особливо за 

умови обмеження у часі. Розглянемо схему алгоритму [2]. 

1. Генерація початкового припустимого розв'язку  , який обираємо як 

поточний варіант. 

2. Чергова ітерація. 

3. Формуємо окіл L( ) поточного варіанта й точно чи наближено 

знаходимо елемент     L( ), який є субоптимальним розв'язком у 

цьому околі. Якщо   ≠  , то знайдений елемент оголошується черговим 

поточним варіантом (здійснюється переприсвоєння   ←  ) і 

починається чергова ітерація, інакше - повернення на п. 3. 

4. Завершення роботи алгоритму:   - локальний розв'язок, якщо на 

останній ітерації здійснюється вичерпний пошук в околі. 
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Принциповими моментами реалізації конкретних алгоритмів локального 

пошуку є: 

1. визначення околів L( ); 

2. генерація чергової точки околу     L ( ); 

3. критерій завершення перегляду точок у поточному околі та 

переходу до наступного; 

4. спосіб обчислення величини зміни цільової функції при переході до 

нового поточного варіанта; 

5. критерій завершення; 

6. формування початкового наближення. 

Ефективність алгоритмів локального пошуку істотно залежить від вибору 

відповідного типу околу L( ). Чим більше окіл, тим імовірніше отримати кращий 

результат, але розширення околів швидко стає непрактичним. 

У п.1 використовуються метричні околи чи околи, які утворені 

алгоритмічно. Пошук в околі може бути здійснений шляхом повного перебору 

сусідніх точок, або здійснити перехід до першого знайденого варіанта, який 

поліпшує цільову функції. 

Для організації перебору точок околу при переході до нової ітерації 

використовують лінійний генератор або кільцевий генератор. 

Критерієм завершенням локального пошуку може бути одна із умов: 

вичерпання ліміту часу або заданої кількості ітерацій, відсутність поліпшуючої 

точки в поточному околі. 

 Наведемо псевдокод алгоритму задачі розміщення прямокутників: 

1   procedure local_search 

2  x0 := деякий припустимий розв’язок; 

3  h:=0; 

4  while окіл L( xh ) поточного варіанта xh не переглянутий повністю або 

 не вичерпаний часовий ліміт do 

5  y:= генерація чергової точки околу L( xh ); 

6  ∆ = f (xh ) - f ( y); 

7  if ∆ > 0 then 

8  h:=h+1; 

9  xh := y ; 
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10  end if; 

11  end while; 

12  return x := xh ; 

13  end 

 Примітки: 

 У рядку 2 припустимий розв’язок – початкова перестановка. 

У рядку 4 окіл поточного варіанта визначається з множини перестановок, 

отриманих шляхом транспозиції елементів поточної перестановки. 

Перегляд точок поточного околу завершується і здійснюється перехід до 

наступної ітерації, коли знаходиться перший же розв'язок, який покращує 

значення цільової функції, що і відображено у рядках 7-10. 

Значенням цільової функції для даного розв'язку (перестановки) є правий 

край найвіддаленішого від початку прямокутника у розміщенні, яке побудоване 

зазначеною процедурою (placement). 

 Критерієм завершення алгоритму вважаємо такі умови: 

 відсутність поліпшуючої точки в околі поточного розв’язку; 

 вичерпання заданого ліміту часу. 

Генерування точок околу поточної розв'язку здійснюється шляхом 

транспозицій його компонентів. При переході до нової ітерації процес 

генерування продовжується, починаючи з тієї транспозиції, на якій завершився 

процес у попередньому околі, а при досягненні останньої пари компонент 

транспозиції починаються із компонент 1 і 2, якщо перегляд точок в околі не 

завершено. 

Нехай на ітерації h маємо перестановку , а  

утворюється із  шляхом транспозиції компонент i та j, . Тоді 

покладаємо   і генерування точок із околу  починаємо із 

транспозиції i та j+1, якщо j<n, або ж присвоюємо i=1, j=2 в іншому разі. При 

цьому слід підраховувати кількість згенерованих точок околу, щоб вона не 

перевищила Cn
2
 – кількості всіх точок околу при такому його означенні, що і 

використовується в одній із умов завершення роботи алгоритму. 

 

Програмна реалізація алгоритму локального пошуку 

 Для проведення експериментальних досліджень була програмно 

реалізована інформаційна система CalculateIT версії Local search.  
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Інформаційна система складається з комплексу базових функцій 

планування та оптимізації грошових потоків. Систему можуть використовувати 

одночасно 15 людей незалежно один від одного.  

Вимоги до технічних засобів:  

а) комп’ютер: 

1) частота процесора – 2.0 ГГЦ ; 

2) об’єм накопичувача – 128 Гб;  

3) об’єм оперативної пам’яті – 2 Гб; 

4) кількість ядер – 4. 

б) встановлене програмне забезпечення:  

1) операційна система Windows 7/8/10; 

2) MS SQL сервер та MS SQL Management Studio/Heidi SQL;  

3) .NET Framework 4.8; 

4) Visual Studio / Visual Code; 

5) MS Excel.  

в) комплектація комп’ютерної периферії: 

1) мишка дротова/бездротова; 

2) клавіатура стандартна; 

3) монітор.  

 Наведемо інструкцію користування інформаційною системою далі.  

Під час запуску додатку відображається головне вікно з інформацією про 

програмі та її версію (рис. 1). 

 
Рис. 1. Головне вікно програми 
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Для задання інформації про підприємство з послугами та витратами 

необхідно натиснути один раз на кнопку «Створити задачу».  

Для перегляду існуючих задач необхідно натиснути один раз на кнопку 

«Бібліотека задач».  

Для перегляду інструкції користувача програмним забезпеченням 

необхідно натиснути один раз на кнопку «Керівництво користувача».  

Для того, щоб створити задачу для подальшого розв’язування, необхідно 

ввести інформацію про підприємство (рис. 2):  

 вказати назву компанії; 

 вказати розрахунковий період (натуральне число); 

 обрати місяць розрахункового періоду з переліку; 

 вказати рік розрахункового періоду (число); 

 вказати кількість послуг, які надає підприємство (довільне натуральне 

число); 

 вказати кількість витрат, передбачених підприємством (довільне 

натуральне число); 

 вказати максимальну кількість послуг, які надає компанія в день 

(довільне ціле додатнє число).  

 
Рис. 2. Інформація про підприємство 

Після створення підприємства, необхідно надати інформацію про послуги 

(рис. 3): 

 вказати назву послуги; 

 вказати кількість послуг на періоді (довільне натуральне число); 
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 відмітити одноразову оплату послуг у випадку, якщо необхідно 

оплатити одразу всі послуги; 

 вказати вартість (за всі послуги або одноразова оплата послуг, без 

вказування валюти); 

 вказати максимальну кількість клієнтів для надання послуги (довільне 

натуральне число); 

 вказати перерву між надання послуги (довільне натуральне число чи 

нуль); 

 вказати неможливі дні надання послуг через пробіл (натуральні числа) 

або залишити поле порожнім. 

 
Рис. 3. Інформація про послугу 

Після введення інформації про всі послуги необхідно надати інформацію 

про заплановані витрати (рис. 4): 

 вказати тип витрати (заробітна плата, інтернет чи комунальні послуги, 

тощо); 

 вказати розмір витрати (довільне додатнє число без валюти); 

 задати параметри платежів (одне з наведених): 

 вказати дати платежів через пробіл (натуральні числа); 

 вказати кількість виплат (натуральне число). 
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Рис. 4. Дані про витрати 

Після додавання всіх послуг та витрат, необхідно ввести назву бібліотеки 

(англійською, без розширення) для збереження файлу вхідних даних (рис. 5). 

«Бібліотека» – це текстовий файл, у якому зберігаються введені дані задачі у 

форматі ―JSON‖.   

 
Рис. 5. Збереження задачі 

Для перегляду задач необхідно натиснути на кнопку «Бібліотека задач» і 

відкриється вікно із списком створених задач (рис. 6). Для того, щоб 

переглянути вхідні дані задачі, необхідно обрати файл із переліку та натиснути 

на нього. У вікні з’явиться опис обраної задачі :інформація про підприємство, 

послугу та витрати, тощо.  
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Рис. 6. Бібліотека задач 

Натиснувши кнопку «Розв’язати» у вікні в спеціальному полі 

відображається інформація про розплановані послуги та автоматично 

створюється файл з розширенням «.xlsx» (рис. 7). 

 
Рис. 7. Розв’язання задачі 

На рис. 8.1 та рис. 8.2. наведено приклад звіту, утвореного інформаційною 

системою. 
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Рис. 8.1. Приклад звіту 

 
Рис. 8.2. Приклад звіту 

На рис. 9 наведено текстовий файл із вхідними параметрами задачі в 

форматі «JSON». Для того, щоб змінити вхідні дані досить відредагувати файл та 

зберегти його. Інформація, яка введена не англійською мовою відображається 

спеціальними символами. 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 21 
 

 
 

 

 

80 

 
Рис. 9. Приклад вхідних даних задачі 

Імітаційне моделювання алгоритму локального пошуку 

Для дослідження оптимальності розглянутого алгоритму проведемо 

експериментальне дослідження на основі реальної задачі.  

Розглянемо освітню компанію, яка надає 10 послуг та заплановано 4 

витрат на періоді, який складається з 30 днів.  

Задача – організувати ефективне управління грошовими потоками та 

максимальний прибуток курсів за рахунок:  

 раціонального формування груп за видами предметів, кількістю 

учнів та викладачів, формою відвідування та оплати; 

 створення зручного розкладу занять, що забезпечить максимальне 

заповнення груп та оптимальну завантаженість викладачів з 

урахуванням вхідних даних. 

 Опис параметрів послуг наведено у таблиці 2.  
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Таблиця 2. Опис послуг  

Назва 

Кількість 

бажаючих Відсоток 

бажаючих 

групових 

занять 

Вартість послуги 

Кількість 

занять на 

періоді Від До 

При 

кожному 

наданні 

послуги 

При 

одноразовій 

оплаті 

Математика 20 30 50% 350 4900 6 

Англійська 

мова 
20 36 45% 200 3200 4 

Українська 

мова 
16 26 51% 350 3850 8 

Історія 

України 
15 23 65% 500 6500 8 

Хімія 18 28 54% 350 4200 4 

Опис параметрів витрат наведено у таблиці 3. 

  Таблиця 3. Опис параметрів витрат 

Назва 
Математичне 

сподівання 

Середньо-квадратичне 

відхилення 

Кількість виплат 

на періоді 

Заробітна плата 20000 2000 2 

Оренда 

приміщення 
4000 8000 1 

Інтернет 

послуги 
200 40 1 

Доставка 1000 325 3 

Для створення задачі, необхідно надати інформацію про послуги: 

генератором випадкових чисел генерується кількість бажаючих скористатись 

послугами. Для генерації використовується рівномірний розподіл. Отримавши 

загальне число бажаючих необхідно розподілити їх на дві категорій: охочі 

відвідувати заняття з оплатою наперед за усі заняття, або з оплатою за кожне 

заняття окремо.  

Для отримання інформації про витрати, необхідно згенерувати 

генератором випадкових чисел вартість витрат. Для генерування 

використовуючи нормальний розподіл та задані параметри.  

Розглянемо суть імітаційного моделювання випадкової величини з 

заданим типом розподілу. Нехай маємо функцію розподілу f(x) та значення, 

отримане генератором випадкових чисел K, необхідно розв’язати рівняння: 
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f(x) = K 

В нашому випадку маємо нормальний розподіл і нашу функцію розподілу 

представляємо наступним чином: 

 
Отже, випадкову величину х можна знайти за наступною формулою: 

x = -2ln(K2)+ 

В рамках планування та оптимізації грошових потоків для кожної задачі 

проводяться автоматизовані розрахунки фінансових показників, зокрема:  

 Виручка від операційної діяльності та щомісячні  витрати підприємства; 

 EBITDA, що обчислюється як різниця між сумою отриманої виручки та 

сумою витрат підприємства за той же період; 

 Податки та відрахування з заробітної плати за ставкою 41,5%, що 

включає: 22% ЄСВ (єдиний соціальний внесок), 18% ПДФО (податок з 

доходу фізичних осіб) та 1,5% військовий збір; 

 Податок з доходу суб’єкта господарювання - фізичної особи підприємця 

3-ї групи, яким у нашому випадку наведена у прикладі освітня компанія, 

за ставкою 5% з усієї суми отриманого доходу (виручки); 

 Чистий прибуток (збиток) освітньої компанії після сплати всіх податків та 

зборів, який отримує компанія на кінець кожного операційного дня та 

накопичувано за розрахунковий період. 

Відповідно до наданих параметрів послуг та витрат згенеровано 20 задач з 

різними початковими даними та прогнозом витрат. Результати підрахунку 

чистого прибутку для кожної із задач наведено на рис. 10.1. та рис. 10.2.  

 

 
Рис. 10.1. Результати розрахунку чистого прибутку для згенерованих задач 

(частина 1) 
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Рисунок 10.2. Результати розрахунку чистого прибутку для згенерованих задач 

(частина 2) 

Найбільший чистий прибуток був отриманий у першій задачі. Наведемо 

вхідні параметри задачі та розплануємо надання послуги та витрати 

інформаційною системою, яка використовує алгоритм локального пошуку. У 

таблиці 4 наведено кількість клієнтів на задані послуги.  

Таблиця 4. Кількість клієнтів 

Назва 

Кількість клієнтів 

Одноразова оплата Оплата на кожному занятті 

Математика 14 15 

Англійська мова 14 18 

Українська мова 16 19 

Історія України 10 10 

Хімія 15 12 

 

У таблиці 5 наведемо згенеровані вартості витрат.  

 

Таблиця 5. Витрати 

Назва витрати Вартість (грн) 

Заробітна плата 19279 

Інтернет послуги 195 

Оренда приміщення 36344 

Доставка 877.90 
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Для формування плану надання послуг та витрат скористаємося 

алгоритмом локального пошуку. Фрагмент отриманого звіту наведений на рис. 

11.  

 
Рис. 11. Фрагмент результатів роботи програми 

Чистий прибуток, який був отриманий інформаційною системою не 

набуває від’ємних значень, на відміну від розглянутої моделі. Це зумовлено 

використанням алгоритму оптимізації.  

Висновки  

У статті наведено опис алгоритму локального пошуку, особливості його 

роботи та подано псевдокод алгоритму.  

Реалізовано інформаційну систему Calculate IT версії Local Search, 

наведено приклад роботи програми та основні функції системи. Надано перелік 

вимог до програмного забезпечення для коректної роботи системи, приклад 

вхідних даних та фрагменти коду реалізації алгоритму локального пошуку.  

Для дослідження ефективності роботи алгоритму локального пошуку 

описано задачу оптимізації грошових потоків на прикладі освітньої компанії. 

Наведено характеристики вхідних даних, необхідних для генерації задачі.  

Згенеровано 20 різних індивідуальних задач для обраних параметрів, 

побудовано план грошових потоків і для найкращої з них було використано 

алгоритм локального пошуку для оптимізації результатів.  
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Результати планування грошових потоків, отримані алгоритмом 

локального пошуку кращі, ніж результати сформовані звичайним 

моделюванням.  

Алгоритмом локального пошуку отримано кращий результат, ніж іншими 

алгоритмами. До недоліків алгоритму можна віднести те, що час роботи дуже 

значний. 
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