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Додаток 

1. Опис програми 
Програма MIP (Multiyear Investment Plan) – це комп’ютерний додаток, призначений для автоматизації різних 

аспектів багаторічного планування інвестицій в одиницях місцевого самоврядування, який дає можливість: 
створювати багаторічні фінансові плани на основі аналізу тенденцій у бюджетній історії, визначати коефіцієнти 
росту різних елементів бюджету, створювати й вести переліки інвестиційних завдань, задавати їх пріоритети, 
виконувати комп’ютерне моделювання різних варіантів рішення в залежності від параметрів пріоритетності та 
методів фінансування, а також строків та варіантів виконання різних інвестиційних завдань. 

Додаток складається з двох частин, запуск виконання яких відбувається незалежно. Функції сервера виконує 
додаток, що забезпечує можливість доступу до веб-сторінок, обробляє всі документи та зберігає результати 
роботи. Програмою-браузером, тобто додатком, що дає змогу проглядати веб-сторінки, може бути, наприклад, 
MS Internet Explorer. Цей додаток служить для введення даних і для візуалізації результатів. Можна запускати 
виконання сервера й браузера на одному комп’ютері або в мережі на різних комп'ютерах. Одночасно можна 
запустити виконання й підключити до сервера більше, ніж один браузер, що дає можливість працювати на 
кількох робочих місцях. 

Додаток може працювати під контролем різних операційних систем, а інтерфейс обслуговує різні мови.. 
Деталі описані в додатку. 

2. Перший запуск виконання програми й настроювання параметрів 
Після запуску виконання додатка треба провести настройку параметрів його роботи. Для цього треба 

вибрати з головного меню пункт Parametry (Вибір). Після цього на екрані з'явиться діалогове вікно (сторінка) 
настроювання таких параметрів, як: назва місцевості, перший рік моделювання, вибір мови інтерфейсу, а також 
макроекономічних параметрів: прогнозованої інфляції на наступні роки моделювання, прогнозу росту 
внутрішнього валового продукту (ВВП). Ці параметри зберігаються разом із даними додатка, і тому їх не треба 
буде вводити повторно чи змінювати на наступних етапах роботи з додатком. Лише з часом, кожного 
наступного року використання цього інструменту, треба актуалізувати дані за останній рік аналізу, а також 
вводити макроекономічні параметри на наступні роки. 

Додаткове настроювання параметрів додатка дозволяє пристосувати вигляд екрана до можливостей 
монітора, вибираючи розмір шрифту та кольори (стиль). Ці параметри не зберігатимуться серед даних додатка, 
вони настроюються окремо для кожного робочого місця (комп’ютера в мережі). 

Після введення параметрів роботи треба натиснути кнопку Zapisz (Записати). Після цього повертаємося до 
головного меню додатка. Кнопка під назвою Aktualizuj (Актуалізувати) служить для того, щоб зберегти 
введені параметри без повернення до головного меню. Завдяки цьому можна безпосередньо перевірити, чи 
вибрані параметри візуалізації: розмір шрифту та вигляд додатка, – забезпечують зручні умови роботи.. Кнопка 
Anuluj (Скасувати) дає можливість повернутися до головного меню без збереження нових значень параметрів, 
що були змінені. 

3. Фінансовий аналіз 
Один з елементів багаторічного плану інвестицій – це багаторічний фінансовий план, що дає можливість 

взяти до уваги прогноз вільних коштів, які будуть доступні під час проведення інвестиційної діяльності в 
одиниці місцевого самоврядування в наступні роки аналізу. В більшості муніципалітетів, що користуються 
MIP, фінансові аналізи виконуються окремо, за допомогою внутрішніх табличних процесорів, а результати 
цього аналізу доступні вже перед початком роботи з додатком. В такій ситуації можна пропустити крок 
фінансового аналізу, а результати фінансового плану (вільні кошти) ввести безпосередньо до додатка в пункті 
Przepływy (Грошові потоки). Вільні кошти треба ввести перед тим, як розпочинається моделювання. Якщо 
немає доступу до прогнозів, треба скористатися фінансовим аналізом. Незалежно від методу введення значень 



прогнозу вільних коштів (із фінансового аналізу в додатку MIP або із зовнішнього джерела через сторінку 
руху), для правильного виконання моделювання на сторінці грошових потоків треба перед початком 
моделювання додатково ввести розмір операційного сальдо першого року моделювання (операційне сальдо 
наприкінці попереднього бюджетного року). 

Фінансовий аналіз складається з двох частин: з аналізу доходів і операційних видатків. Обидві частини 
мають однакову структуру, а вільні кошти дорівнюють різниці між доходами й видатками за чергові роки 
аналізу. У фінансовому аналізі не враховуються кредити. Фінансовий аналіз – це єдиний елемент додатка MIP, 
в якому вартість вводиться у грошових одиницях (у Польщі – в злотих). Решта додатків використовує величини 
на три порядки вищі (тисячі злотих). 

Щоб перейти до аналізів доходів або видатків, треба вибрати відповідній пункт меню: Dochody (Доходи) або 
Wydatki (Видатки). На початку таблиця має лише один елемент (рядок), який можна поділити на складові за 
допомогою клавіші Ins. Кожен із компонентів можна ділити на менші під-компоненти за допомогою клавіші 
Ins. Теоретично кількість компонентів і рівнів, на які можна поділити компоненти, не має обмежень. Перший 
розподіл ділить елемент на два компоненти. Наступний вибір цієї кнопки Ins приводить до додавання 
наступних компонентів. 

Відповідні величини можна вводити тільки до найнижчих елементарних компонентів, що не мають 
внутрішнього поділу.. Актуальні вартості складених елементів (рядків) дорівнюють сумі своїх компонентів та 
актуалізуються автоматично. Після введення відповідних значень основних компонентів, щоб можна було 
більш узагальнено представити результати, складений елемент можна "згорнути", натискаючи кнопку "–". В 
результаті всі внутрішні компоненти цього елемента будуть сховані, а на екрані залишиться тільки загальне 
значення без подробиць. Очевидно, це загальне значення не підлягає редагуванню. Щоб "розгорнути" елемент і 
отримати доступ до його прихованих компонентів, треба вибрати кнопку "+". 

Кожен основний елемент, який представляє один рядок таблиці, дає можливість вводити кілька величин: 
значення з бюджетної історії та з плану поточного року, коефіцієнти росту, а також прогнози. В найпростішій 
ситуації метод фінансового аналізу обмежується введенням відповідних величин із плану бюджету на поточний 
рік. Після введення будь-якої величини за поточний чи наступний роки автоматично виконується розрахунок 
прогнозів на наступні роки аналізу. Точний аналіз повинен враховувати певні тенденції, що відповідають 
знанням користувача. Для цього можна скористатися трьома параметрами, які вводяться з лівого боку таблиці: 
коефіцієнти росту згідно з інфляцією і з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) і місцевий коефіцієнт. 
Коефіцієнти росту згідно з інфляцією і ВВП вводяться в процентах. 100% інфляції означає, що величини в 
майбутніх роках прогнозування збільшуватимуться згідно з інфляцією за кожний рік. Додаткове введення, 
наприклад, 50% ВВП означає, що вартість цього бюджетного елемента додатково зростатиме на половину ВВП. 
Третій, локальний коефіцієнт теж виражений у процентах. Введення, наприклад, значення 2 додатково збільшує 
величину даного бюджетного елемента під час прогнозування на 2% щороку. 

Зміна величини одного з цих трьох параметрів не приводить до автоматичного розрахунку фінансового 
прогнозу. Щоб запустити розрахунок прогнозу, треба додатково змінити величину для одного з років прогнозу. 
Це дає можливість змінювати тенденції під час виконання прогнозів: можна, наприклад, ввести величину 
тенденції у розмірі 80% інфляції, вписати прогноз на поточний рік (це приведе до розрахунку прогнозів на всі 
роки до кінця строку прогнозування), а після цього змінити рівень коефіцієнта інфляції на 100% і ввести 
величину прогнозу даного елемента за три роки, що приведе до розрахунку прогнозу від цього моменту до 
кінця строку прогнозування. Це означатиме зміну тенденції з 80% інфляції на сьогоднішній день до 100% 
інфляції за три роки. Очевидно, є також можливість змінити величину прогнозу за будь-який рік без зміни 
тенденції, наприклад, збільшення вартості доходів із податків на нерухоме майно після планованого закінчення 
будови певного об’єкта (який не належить до власних інвестицій). 

Аналіз тенденцій є можливий завдяки додатковій кнопці “?”, яка доступна для елементарних компонентів. 
Використання цієї кнопки додає новий рядок, який містить процентні зміни величини даного елемента за 
чергові роки (динаміка зросту). Ці зміни можна розглядати або в номінальній вартості, або в реальній (з 
урахуванням інфляції). Вибір одного з цих способів візуалізації відбувається за допомогою кнопок “R” і “N”. 
Аналіз тенденцій стає особливо корисним після введення даних попередніх бюджетів. Він дає можливість на 
цій основі підбирати відповідні параметри для прогнозування. Додатковий рядок з аналізом тенденцій має ще 
одну додаткову кнопку: Del. Ця кнопка призначається не для того, щоб сховати поточний рядок даних про 
динаміку зросту, а тільки для ліквідації даного елемента бюджету. Щоб "сховати" динаміку росту, треба 
натиснути кнопку “–” біля елемента бюджету. 

Після введення прогнозу доходів і витрат можна перейти до оглядання вільних коштів, вибираючи пункт 
Wolne środki (Вільні кошти). Натиснення кнопки Zapisz (Записати) дозволяє записати результати фінансового 
аналізу і повернутися до головного меню. Кнопка Aktualizuj (Актуалізувати) записує результати фінансового 
аналізу без повернення до головного меню. Якщо процес проведення фінансового аналізу триває довго, варто 
час від часу користатись цією кнопкою, щоб у випадку аварії не втратити всі вже введені дані. Кнопка Anuluj 
(Скасувати) дозволяє повернутись до головного меню без збереження введених даних. 



4. Установлення пріоритетів 
Уставлення пріоритетів інвестиційних завдань – це важливий елемент багаторічного інвестиційного плану. 

MIP дозволяє перевірити різноманітні варіанти встановлення пріоритетів. Усі інвестиційні завдання сортуються 
за пріоритетами. Пріоритети обраховуються на основі переліку критеріїв, кожен із яких має свою вагу, а кожне 
інвестиційне завдання може в різній мірі відповідати вимогам різних критеріїв. Пункт Priorytety (Пріоритети) 
в головному меню служить для введення переліку критеріїв (пріоритетів), а також для їхнього опису. В цьому 
місці не вводиться вага пріоритетів, тому що вона може мати різні величині для різних сценаріїв. Треба тільки 
ввести назви вжитих критеріїв та описати їх. 

В найпростішій ситуації можна ввести такі критерії, яким завдання можуть або цілком відповідати, або 
взагалі не відповідати. Для цих критеріїв під час наступного введення інвестиційних завдань у переліку 
пріоритетів кожне завдання отримує величину 1, якщо вимоги критерію виконано, або 0, якщо не виконано. 
Можна також користуватись складнішими критеріями, що можуть виконуватися частково. Якщо це так, то опис 
кожного конкретного пріоритету повинен містити точну інформацію про те, скільки балів, з огляду на даний 
критерій, отримує завдання в окреслених ситуаціях. Треба пам’ятати, що в системі MIP прийнято, що кожне 
завдання за кожен критерій може отримати тільки ціле число балів. Тому треба підготувати такий проект опису, 
щоб за повне виконання кожного критерію призначалася однакова кількість балів, наприклад, 10. Завдяки 
цьому вага, що буде потім присвоєна кожному критерію, має однорідний характер, наприклад, вага 2 
означатиме, що даний критерій удвічі важливіший за критерій, що має вагу 1. 

Перелік пріоритетів має кілька кнопок. Кнопка Nowy priorytet (Новий пріоритет) додає до переліку новий 
пріоритет. Після натиснення цієї кнопки треба ввести назву й описати пріоритет. Перелік може складатись з 
будь-якої кількості пріоритетів. Можна створити такий сценарій, в якому деякі пріоритети не будуть 
використовуватись. В цьому випадку вага пріоритету повинна дорівнювати нулю. Краще ввести всі критерії, 
що можуть бути використані під час моделювання, ще перед початком введення інформації про інвестиційні 
завдання. Кнопка Kasuj (Усунути) дає можливість ліквідувати зайві критерії. Кнопка Zapisz (Записати) дає 
можливість збереження введеного поточного переліку критеріїв та повернення до головного меню, а кнопка 
Anuluj (Скасувати) дає можливість повернутись до головного меню без збереження введених змін. 

5. Інвестиції 
Вибір пункту Inwestycje (Інвестиції) з головного меню викликає на екран перелік інвестицій. Перелік 

інвестицій призначений до введення та модифікації інвестиційних завдань, що будуть взяті до уваги під час 
наступного моделювання. Перелік інвестицій має кілька кнопок: Menu główne (Головне меню), Nowa 
Inwestycja (Нова інвестиція), а також кнопки Zmień (Змінити) біля кожного інвестиційного завдання. Кнопка 
Menu główne (Головне меню) повертає користувача до головного меню. Процес збереження переліку 
інвестицій у цей момент не відбувається. Зберігання переліку інвестицій має поточний характер і відбувається в 
момент затвердження кожного введеного інвестиційного завдання. Щоб ввести нове інвестиційне завдання, 
треба натиснути кнопку Nowa Inwestycja (Нова інвестиція). Після цього на екрані з’явиться нова сторінка для 
редагування нової інвестиції. Ідентична сторінка, але разом із даними, з’являється, якщо натиснути кнопку 
Zmień (Змінити) для конкретної інвестиції, що вже є в переліку.  

Сторінка інвестиції складається з кількох частин: "Паспорт", "Розклад і джерела фінансування", "Вплив на 
бюджет", а також "Пріоритети". Щоб виконати повне моделювання, треба ввести дані до кожної частини. Щоб 
вибрати сторінку для поправок, треба натиснути відповідну кнопку. Метрика містить опис завдання та його 
головні параметри: код й назву, рік початку та закінчення, капіталовкладення, інформацію про групи 
інвестування, детальний опис завдання, вигоду й альтернативи. Для нормальної роботи програми треба ввести 
принаймні код і назву завдання, а також рік його початку. Під час наступного моделювання цей рік може бути 
змінений, але рік початку інвестиції, що вказаний у паспорті інвестиції, служить базою для введених 
капіталовкладень. Моделювання виконується на реальних величинах, це означає, що перенесення інвестиції в 
часі приводить до перерахування капіталовкладень згідно з передбаченим рівнем інфляції. Кожна інвестиція 
повинна мати свій унікальний код, а також унікальну назву. 

Сторінка "Розклад і джерела фінансування" дає можливість ввести подробиці фінансової реалізації 
інвестиції з поділом на чергові роки. Треба ввести загальні витрати чергових років, а потім вибрати джерела, із 
яких вони фінансуватимуться. У наступному моделюванні власні витрати, а також кредитні кошти 
порівнюватимуться з фінансовими можливостями даної одиниці місцевого самоврядування, розрахованими у 
фінансовому аналізі. Коли до цієї сторінки вводяться дані, то ще не треба визначати, яку суму можна буде 
отримати з кредиту чи з позики. Усі витрати можна поки що вписати до позиції "власні кошти". Рубрика 
"Кредити, позики, облігації" дає можливість поділити власні кошти, які, напевно, надходять із різних джерел, 
але подробиці про відповідні кредити і, перед усім, календарний план повернення, треба буде ввести далі, на 
іншій сторінці. Після введення відповідних величин до сторінки варто ще раз натиснути кнопку Harmonogram i 
źródła finansowania (Розклад і джерела фінансування). Це викликає перерахування всієї таблиці, обрахування 



процентів для кожного джерела, а також позиції "інші джерела фінансування", завдяки чому можна буде 
перевірити дані з точки зору наявності помилок при їхньому введенні. В результаті затвердження цієї сторінки 
автоматично буде актуалізований рік закінчення інвестиції у паспорті інвестиції. 

Наступна сторінка – це Wpływ na budżet (Вплив на бюджет), що дає можливість визначити результати 
прийняття даного інвестиційного завдання для операційного бюджету одиниці місцевого самоврядування. Тут 
можна також ввести не тільки витрати, але і доходи після закінчення цієї інвестиції. Додатково можна ввести 
результати, які може принести брак реалізації цієї інвестиції. Цю величину можна ввести як значення ризику 
відмови від реалізації інвестиції (наприклад, очікувані штрафи за руйнування природного середовища чи 
наслідки екологічних катастроф) або як кошти альтернативної діяльності, яку треба буде організувати замість 
здійснення інвестиції (якщо тільки ця діяльність не вводиться як альтернативне інвестиційне завдання). 

Остання сторінка – це перелік пріоритетів, доступ до якого можна отримати, натиснувши кнопку Priorytety 
(Пріоритети). Ця сторінка переліку дає можливість вводити пунктові оцінки, що окреслюють, в якій мірі дане 
завдання відповідає критеріям згідно з введеним раніше описом. Після введення даних до всіх (або тільки до 
частини) сторінок, із яких складається опис інвестиційного завдання, для його актуалізації у переліку 
інвестиційних завдань треба натиснути кнопку Zapisz (Записати). Після цього записуються дані з усіх 
сторінок, що входять до складу опису цього завдання, а на екрані з’являється перелік інвестиційних завдань. 
Вибір кнопки Anuluj (Скасувати) дає можливість повернутись до переліку завдань без актуалізації даних. 
Натомість кнопка Skasuj (Усунути) дає можливість усунути вибране завдання з переліку інвестиційних завдань 
і знову повернутись до переліку. 

Групи завдань 
Інколи треба згрупувати різні інвестиційні завдання, що становлять логічну цілісність. MIP дає можливість 

користуватись двома видами груп: альтернативними й послідовними (етапними). Альтернативні групи – це 
інвестиції, що належать до різних способів вирішення одного інвестиційного завдання. Вони можуть 
відрізнятись різними технологіями виконання, строками, затратами й методами фінансування. MIP дбає про те, 
щоби під час моделювання було прийняте виконання тільки одного завдання з альтернативної групи. Якщо до 
реалізації затвердити будь-яке рішення з альтернативної групи, інші завдання з цієї групи будуть автоматично 
видалені з переліку завдань, затверджених до виконання. Застосування альтернативної групи часто 
перешкоджає використанню автоматичного аналізу того, як впливатиме на бюджет відмова від здійснення 
завдання. Щоб взяти до уваги таку ситуацію, до групи треба ввести таке додаткове завдання з нульовими 
витратами, що має ненульовий вплив на бюджет, якщо його здійснити. Це завдання служить для моделювання 
ситуації, коли не буде здійснене жодне із завдань групи. Під час моделювання слід пам’ятати, що це завдання 
треба затвердити до виконання у випадку відмови від виконання інших варіантів цієї групи. 

Послідовні (етапні) групи належать до завдань, що виконуються в кілька етапів, по черзі, одне за другим. 
Існує можливість застосування перерв між виконанням наступних етапів (що найчастіше має негативний 
вплив), а також повної відмови від виконання наступних етапів, тобто відмови від інвестиції. Під час 
моделювання, якщо буде затверджено виконання конкретного етапу, автоматично затверджуються попередні 
етапи, а якщо буде введена відмова від будь-якого етапу, автоматично виключаються наступні. Також 
автоматично змінюються строки початків чергових етапів, щоб зберегти їх хронологічний порядок. 

Інформація про групування завдань вводиться до паспорта. Якщо створюється група, треба ввести й 
затвердити її перше завдання, а потім зробити модифікацію, тобто ввести до комірки "Група" такий самий код, 
який має це завдання, а також окреслити тип цієї групи (альтернативна чи етапна). Кожному наступному 
завданню цієї групи треба присвоїти код групи, що був введений для її першого завдання. Черговість завдань 
етапної групи визначається алфавітним порядком кодів завдань даної групи. 

6. Кредити 
Перелік кредитів дозволяє планувати кредити, позики й облігації. Кредитні засоби збільшують доступні 

вільні кошти, а обслуговування кредиту зменшує їх. До переліку кредитів можна ввести не тільки майбутні, 
заплановані кредити, але також і ті, що виплачуються тепер. Необхідно пам’ятати, щоб не ввести двічі такі 
кредити, які зараз повертаються. Або вводимо їх до переліку кредитів (це рекомендований метод), або 
враховуємо їх як вільні кошти. Врахування кредитів та їх повернення як вільних коштів, хоча можливе й іноді 
практикується, не рекомендоване, тому що перешкоджає при підготовці правильного графіку потоків 
фінансових коштів.  

Інформація про кредити вводиться за допомогою двох сторінок: паспорта і розкладу. Доступна також третя 
допоміжна сторінка, яка дозволяє полегшити планування нового кредиту. Сторінка переліку кредитів містить 
кнопки Nowy kredyt (Новий кредит) і Menu główne (Головне меню), а також Zmień (Змінити) біля кожного 
кредиту, що був включений до переліку. Функції кнопок і спосіб редагування цього переліку не відрізняються 



від сторінки редагування інвестицій. Menu główne (Головне меню) повертає користувача до головного меню. 
Виконання цієї команди не приводить до запису інформації. Запис даних нового або зміненого кредиту 
відбувається після затвердження сторінки кредиту за допомогою кнопки Zapisz (Записати). Відповідна кнопка 
Anuluj (Скасувати) дає можливість повернутися до головного меню без збереження введених змін, а кнопка 
Skasuj (Усунути) дає можливість усунути вибраний кредит. 

Паспорт кредиту дозволяє ввести загальну інформацію про кредити: унікальний код і назву, докладний 
опис, рік початку (отримання першої частини) й закінчення кредиту (остання сплата), вид кредиту 
(комерційний, пільговий, позика, облігації), спосіб погашення (річний, піврічний, поквартальний, щомісячний). 
Сторінка календарного плану дозволяє докладно описати календарний план кредиту: отримуваних частин і 
обслуговування (погашення відсотків, часткові платежі і комісійні). Для кредитів, що мають документальне 
підтвердження, або облігацій, що були підготовлені банком, всі ці дані доступні. Для майбутніх кредитів, за-
планованих користувачем програми, може стати в пригоді сторінка Obliczenie spłaty (Обчислення погашення). 
Після введення до паспорта строків і періодів погашення, до сторінки обчислення погашення можна ввести 
розмір частин, відсотки й комісійні, а сторінка автоматично визначить розмір чергових платежів капіталу й 
розмір відсотків. Якщо погашення відбуваються частіше, ніж один раз на рік, сторінка обраховує розміри 
частин виплати за кожен період останнього року сплати. Якщо погашення має закінчитися раніше, треба 
замість останніх виплат ввести знак “X”, який означає, що ці періоди не будуть використовуватись. Після цього 
сторінка автоматично перерахує відповідні виплати, беручи до уваги меншу кількість оплат. Перенесення 
даних із сторінки розрахунків до календарного плану відбувається після вибору кнопки Harmonogram 
(Розклад) і підтвердження відповідного запитання. 

7. Комп’ютерне моделювання: Сценарії 
Головна мета додатка – це отримання оптимального переліку інвестицій, які може здійснити одиниця 

місцевого самоврядування. Для цього рейтинговий перелік інвестицій порівнюється з фінансовим планом. Під 
час моделювання до завдань користувача входить вибір таких інвестицій, що мають найвищий пріоритет, а їх 
здійснення не виходить за межі фінансових можливостей муніципалітету в багаторічній перспективі. Оскільки 
можна вибирати різноманітні критерії оптимізації, а фінансові можливості одиниці місцевого самоврядування в 
перспективі на кілька років не завжди гарантовані, передбачено можливість вибору кількох варіантів 
оптимальних рішень, в залежності від прийнятих критеріїв, що стосуються встановлення пріоритетів інвестиції, 
а також умов фінансування інвестиційних завдань. З цією метою використовуються сценарії. В кожному 
сценарії міститься відмінний варіант рішення, що може випливати з іншого рейтингу і передбачати інші 
фінансові обставини (наприклад, різні кредити), різні завдання, а також різні строки виконання завдань. Для 
проведення комп’ютерного моделювання треба вибрати пункт Scenariusze (Сценарії) у головному меню. Після 
цього на екрані з’явиться перелік сценаріїв (варіантів моделювання). Кнопки на цьому екрані аналогічні до 
кнопок переліків інвестицій і кредитів. Кнопка Menu główne (Головне меню) дає можливість повернутись до 
головного меню, Nowy scenariusz (Новий сценарій) – вводити нові варіанти моделювання, натомість Zmień 
(Змінити) – переглянути або відредагувати сценарій, підготовлений раніше. Крім цього, біля кожного 
сценарію знаходиться власна кнопка Kopiuj (Копіювати). Вона дозволяє створити новий сценарій, що містить 
усі дані одного зі сценаріїв, підготовлених раніше. Це дуже зручно, тому що введення всіх даних до сценарію й 
проведення моделювання вимагає багато часу. З цього приводу для впровадження нового сценарію, який 
незначно відрізняється від введеного раніше, зручно користуватись цими кнопками. 

Кожен сценарій складається з п’яти сторінок: "Паспорт", "Пріоритети", "Кредити", "Інвестиції" і "Графік", 
причому деякі з них спочатку можуть бути недоступними. Паспорт, як у випадку з іншими елементами додатка, 
служить для того, щоб кожний сценарій отримав унікальний код і назву, а також дозволяє ввести докладний 
опис варіанта. Сторінка Priorytety (Пріоритети) служить для того, щоб надавати пріоритетам ваги. Якщо в 
муніципалітеті затверджено спосіб установлення пріоритетів інвестицій, всі сценарії отримують однаковий 
набір пріоритетів. Треба зауважити, що додаток може бути придатним на вступному етапі, вже під час дискусії 
на тему відповідного встановлення пріоритетів. Рейтинг інвестицій утворюється упорядкуванням завдань: від 
найвищого до найнижчого пріоритету. Пріоритет кожного завдання вираховується як сума добутків кількості 
балів, отриманих завданням із врахуванням кожного пріоритету, на відповідні ваги цих пріоритетів. Тому в 
різних сценаріях можуть бути записані різні ваги пріоритетів, а рейтингові (ранжирні) списки інвестицій, 
створені на цій основі, відповідають різноманітним варіантам установлення пріоритетів. Через це можна 
аналізувати вплив прийнятих ваг різних пріоритетів на рейтинговий перелік інвестицій. У випадку, коли цей 
перелік значно відрізняється від переліку, підготовленого інтуїтивно, це також дає можливість відповісти на 
запитання: чи не була певна вага визначена помилково або чи не був забутий який-небудь важливий критерій. 

Доступ до рейтингового переліку інвестицій можна отримати після введення ваг пріоритетів. Ця сторінка 
з’являється після вибору кнопки Inwestycje (Інвестиції). Такий перелік дозволяє провести відповідне 
моделювання, але перед цим треба ще ввести інформацію про кредити на сторінці Kredyty (Кредити). Ця 
сторінка містить перелік усіх введених раніше кредитів, але дає можливість вибрати, які з них будуть взяті до 
уваги в поточному моделюванні, а також пов’язати кредити з інвестиціями. Щоби затвердити кредит для 



моделювання, треба зазначити поле індикаторного перемикача Pobierz (Затвердити). Якщо даний кредит не 
буде пов’язаний з жодною з інвестицій, то він буде врахований у поточному моделюванні безумовно. Якщо 
тільки з переліку інвестицій додатково буде вибраний будь-який захід, то даний кредит буде врахований у 
поточному моделюванні тільки тоді, коли інвестиція в ньому буде затверджена до здійснення. 

Після введення інформації про кредити можна розпочинати моделювання. Для цього треба натиснути 
кнопку Inwestycje (Інвестиції). На екрані з’являється рейтинговий перелік інвестицій, із якого можна вибирати 
будь-які завдання до реалізації. Вибір відбувається так само, як вибір кредитів на попередній сторінці: 
зазначенням поля індикаторного перемикача "Затвердити". Затвердження однієї інвестиції, коли існують 
альтернативні чи етапні групи заходів, може привести до автоматичного затвердження або скасування 
затвердження інших заходів. В верхній таблиці сторінки завжди показана кількість вільних коштів для кожного 
року моделювання. До завдань користувача додатка належить окреслення якомога більшої кількості таких 
інвестицій з найвищими пріоритетами, затвердження яких до виконання не приведе до утворення від’ємного 
сальдо в наступні роки моделювання. Додатково можна скористатись ще одним інструментом – перенесенням 
моменту початку виконання інвестиції. Для цього служать кнопки “<” і “>”, які, відповідно, зменшують чи 
збільшують рік початку виконання інвестиції на 1. Якщо введено етапну групу інвестиції, то зміна строків 
реалізації будь-якого з етапів приводить до автоматичного коригування строків попередніх і наступних етапів. 

Моделювання можна також виконати графічно. Після натиснення кнопки Wykres (Графік) на екрані 
появляється графічне зображення бюджету вільних коштів, а також переліку інвестицій. На цьому графіку 
кожна інвестиція представлена смужкою. Ці смужки можна перетягувати мишею (це відповідає змінам строків 
здійснення), а до затвердження реалізації чи скасування затвердження досить тільки двічі клацнути смужку 
мишею. Якщо вказати мишею на смужку будь-якої інвестиції, у верхньому вікні з’явиться її назва. Кнопка In-
westycje (Інвестиції) дає можливість повернутися до роботи з текстовими сторінками додатка. 

Кожен сценарій можна зберегти (записати на диску) за допомогою кнопки Zapisz (Записати). Натиснення 
цієї кнопки повертає користувача до переліку сценаріїв. Кнопка Anuluj (Скасувати) дає можливість 
повернутись до переліку без збереження останніх введених змін. Поточний сценарій можна усунути кнопкою 
Skasuj (Усунути). 

8. Результати моделювання: таблиця фінансових потоків 
Кінцеві результати представляє таблиця фінансових потоків. Доступ до цієї таблиці забезпечує пункт 

Przepływy (Потоки) у головному меню додатка. У таблиці потоків знаходяться комірки, до яких можна вводити 
розмір вільних коштів на реалізацію інвестиції на чергові роки, якщо немає потреби виконувати багаторічний 
фінансовий аналіз із використанням додатка MIP. Після введення цих величин їх можна зберегти за допомогою 
кнопки Zapisz (Записати) і повернутись до головного меню. Кнопка Aktualizuj (Актуалізувати) служить для 
запису даних і для перерахування даних таблиці потоків без виходу з цієї сторінки. Кнопка Anuluj (Скасувати) 
дозволяє повернутись до головного меню без збереження нових значень даних після їх зміни. У заголовку 
таблиці потоків міститься кнопка викликаного списку, що дає можливість вибору сценарію, який буде 
показаний у таблиці. Якщо з цього списку вибрати інший сценарій, таблиця буде автоматично відновлена 
згідно з виконаним вибором. 

Результати, приведені в таблиці, можна представити в графічному вигляді. Щоб побачити графіки, треба 
клацнути мишею на зображення графіка, розміщене в лівому верхньому куті вікна. Якщо аналогічно клацнути 
піктограму таблиці, то можна повернутись до табличного представлення результатів. 

Додаток 

1. Технологія програми 
У додатку використовується технологія "клієнт – сервер", завдяки чому існує можливість одночасної роботи 

на кількох робочих місцях у мережі. 

Додаток-сервер, написаний мовою програмування Rebol, функціонує як сервер WWW. Сервер управляє 
всією логікою програми і проводить обслуговування бази даних. Клієнт – це браузер веб-сторінок, який 
забезпечує інтерфейс між сервером і користувачем. Можна запустити виконання браузера на тому ж 
комп’ютері, де виконується сервер, або підключитись до сервера через мережу. Для генерування графіків 
застосовується технологія SVG. 

2. Вимоги 
Для виконання додатка сервера потрібен комп’ютер з операційною системою, що має інтерпретатор мови 



сценаріїв Rebol/Core (наприклад, MS Windows 98/ME/NT/2000/XP, Macintosh, Linux, Solaris Sparc). 
Інтерпретатор можна безоплатно завантажити з веб-сторінки http://www.rebol.com/platforms.shtml. 

На сьогоднішній день сервер пройшов тести в ОС MS Windows. Рекомендується застосування MS Windows 
NT/2000/XP, допускається також застосування Windows 98 і ME. 

Для того щоб запустити виконання, потрібен браузер для веб-сторінок, що дає можливість візуалізації 
графіки SVG, наприклад, Internet Explorer. Браузер графіки SVG можна завантажити з веб-сторінки 
http://www.adobe.com/svg/. 

3. Інсталяція 
Для інсталяції програми треба вибрати каталог (папку), наприклад, "C:\program files", і запустити виконання 

команди 

rebol mip.rip 

Програма створює папку /MIP, де будуть розпаковані всі файли, необхідні для роботи програми. 

Початково сервер дає можливість доступу до веб-сторінки через стандартний порт http (80). Якщо на 
комп’ютері вже діє інший сервер веб-сторінок, то можна змінити конфігурацію сервера MIP, щоб він працював 
на іншому порту. Для цього треба у файлі mipserv-cfg..r відредагувати рядок, що містить номер порту. 

4. Запуск виконання 
Для того щоб запустити виконання програми, треба спочатку запустити сервер. Для цього служить команда: 

rebol -s mipserv.r 

Після цього треба запустити виконання браузера і підключитись до сервера. Адреса стартової сторінки 
залежить від конфігурації сервера, а також від того, чи і браузер, і сервер виконуються на одному комп’ютері. 
Узагалі стартова адреса виглядатиме так: 

http://adres-serwera:numer-portu/ 

Якщо не був змінений номер порту на сервері, можна вписати тільки "http://adres-serwera". 

Адреса сервера – це його символьна назва (якщо тільки вона зареєстрована в системі DNS) або адреса IP. 
Якщо сервер працює на одному комп’ютері з браузером, то найпростіша форма адреси – це "http://127.0.0.1/". 

Якщо користувач працює на окремому комп’ютері із системою MS Windows, можна використати 
підготовлений файл mip.bat, який спочатку запускає виконання сервера, а після цього автоматично запускає 
браузер і підключає його до адреси "http://127.0.0.1". 

Щоб закінчити програму, треба закрити всі сторінки браузера, а потім закінчити фоновий процес сервера. 


