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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В настоящее время управленческая сфера является «зоной особого вни-

мания». Объясняется это тем, что требуются чрезвычайные и вместе с тем си-

стемные меры для вывода страны из глубокого управленческого кризиса, пора-

зившего практически все звенья руководства хозяйством. Речь идет, прежде 

всего, о реорганизации первичного звена экономики – хозяйствующих субъек-

тах и усилении регулирующей функции органов исполнительной власти, о 

надежной обратной связи по всей управленческой вертикали.  

Необходимость реализации таких мер связана с тем, что субъекты хозяй-

ствования функционируют под влиянием большого числа факторов внешней  

среды. К ним можно отнести: нестабильность налоговой политики государства, 

неразвитость рынка производственных ресурсов, неконтролируемое развитие 

инфляционных процессов, низкий уровень потребительского спроса и т.д. Все 

эти факторы дестабилизируют деятельность хозяйствующих субъектов, приво-

дят к формированию и развитию кризисных ситуаций. 

Поэтому одним из основных направлений повышения эффективности де-

ятельности хозяйствующих субъектов является формирование системы управ-

ленческих инноваций на основе современных средств экономико-

математического моделирования и информационных технологий.  

В предлагаемой читателям монографии рассмотрены современные меха-

низмы и модели управления субъектами реального сектора экономики от от-

дельного предприятия, отрасли и до национальной экономики в целом. 

В первом разделе определены теоретико-методологические аспекты фор-

мирования управленческого кризиса экономики Украины, его основные причи-

ны и последствия. Проведен анализ основных организационных изменений как 

основы устойчивого развития экономики страны. Построены сценарии развития 

систем управления различных хозяйствующих субъектов: банковской системы 
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Украины, национальной курортно-рекреационной сферы, пенсионной системы, 

отрасли энергетики, интеллектуального капитала страны. 

Во втором разделе представлен комплекс моделей оценки, анализа и про-

гнозирования поведения хозяйствующих субъектов как на уровне стратегиче-

ского, так и тактического управления. Особое внимание уделено модельному 

базису оценки и анализа кризисов в финансовой деятельности предприятий 

различных отраслей. Осуществлено формирование основных положений и эта-

пов информационно-аналитической базы принятия управленческих решений.  

Третий раздел посвящен моделированию процессов управления субъек-

тами хозяйствования. Рассмотрена модель децентрализованного управления 

экономикой страны, определены ее достоинства. Обоснованы теоретические 

положения и комплекс моделей проактивного управления социально-

экономическими системами. Определен модельный базис информационно-

маркетинговых систем, системы управления инновационной деятельностью и 

системы мониторинга предприятия. Осуществлена интеграция архитектурных 

моделей предприятия. 

Коллектив авторов монографии является участником VIII Международ-

ной научно-практической Интернет-конференции “Современные проблемы мо-

делирования социально-экономических систем” (1-10 апреля 2016 г.), целью 

которой является обсуждение научных и практических проблем экономико-

математического моделирования. За минувшие годы в рамках конференции 

было издано восемь сборников тезисов докладов, пять коллективных моногра-

фий общим объемом свыше 100 усл.-печ. листов и более 200 статей было реко-

мендовано к печати в специализированных научных изданиях. С материалами 

прошедших научных конференций можно ознакомиться на официальном сайте 

по адресу http://mpsesm.org 
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ГЛАВА 1  

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

1.1. Кризис экономики Украины, его причина и последствия 

Введение. Кризисные явления, как правило, связывают с макроэкономи-

ческими  индикаторами экономики государства, которые определяют этапы ее 

развития [1]. Множество кризисных проблем имеют связь, например, с наличи-

ем малопривлекательного инвестиционного климата, постоянным ожиданием 

финансового помощи, отсутствием государственных инвестиций, присутствием 

институциональных и институциональных убыточностей, присутствием поли-

тической составляющей влияния на государственные финансы со стороны 

международного валютного фонда. Кризис экономики также в восторге от вы-

соких процентных ставок, как фактор роста долговых проблем, ухудшения лик-

видности банковской системы и высоких темпов падения национальной валю-

ты. Озабочен он критическим состоянием кредитования отраслей экономики в 

результате отсутствия резервов у Национального банка, который мог бы предо-

ставить коммерческим банкам миллиарды долларов под годовую ставку рефи-

нансирования. Уповает на уменьшение налогового бремени на несырьевой сек-

тор экономики, уменьшение налоговой нагрузки. Имеет непосредственное от-

ношение к  инструментам монетарной политики регулирования предложения 

денег, понижению учетной ставки, отсутствию программ в приоритетах внут-

реннего рынка (политика преференций отечественным производителям), к спа-

ду инвестиций в основной капитал и отсутствию Национального фонда разви-

тия. Отсюда низкая ликвидность инновационного потенциала, нерешенность 

гибкой ставки налогообложения или администрирования налога, коррупция и 

теневая экономика, и масса других, связанных с этим, невостребованных меха-

низмов или непрофессиональных методов регулирования экономики. Почему 

редко кто видит за макроэкономическими индикаторами то, что главным фак-
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тором экономических процессов выступает человек и его человеческий капи-

тал, как составляющая интеллектуального капитала экономики государства. 

Постановка задачи. Если измерения человеческого капитала на макро-

экономическом уровне исходит из принципов функционирования рыночной 

экономики, где цена на продукцию отрасли, а, следовательно, и полученная до-

бавленная стоимость, определяется соответствующим спросом и предложени-

ем. В этом случае человеческий капитал выступает как ресурс, цена на который 

формируется на рынке труда, в соответствии с его нормы отдачи. 

Отсюда возникает вопрос, каким должен быть интеллектуальный (орга-

низационный, потребительский, человеческий) капитал экономики в каждый 

период времени, чтобы, учитывая соответствующие изменения потребитель-

ского капитала, обеспечить выход из кризиса или максимальные темпы эконо-

мического развития, которые определены соответствующей стратегией. 

Результаты. Если считать, что прирост среднего уровня организацион-

ного капитала по всем отраслям экономики страны составит [2]: 

 

 












n

i

i

n

i

ii

X

X

1

1

OK

OK ,   где ii vOK ,  

где iX  – равновесный выпуск продукции і-той отрасли;  

 n – количество отраслей экономики. 

Тогда добавленная стоимость і-той отрасли рассчитывается как iiX OK , 

и является источником таких направлений финансирования: 

 iiiiiii PRWTAX OK ,  

где iA  – вектор амортизационных отчислений на основной капитал (объем 

потребленного экономикой основного капитала по каждой отрасли) в течение 

отчетного периода времени; 

iT  – косвенные налоги на бизнес в течение отчетного периода времени; 

iW  – доходы за труд наемных рабочих в течение отчетного периода вре-

мени (доходы владельцев человеческого капитала); 

iR  – доходы владельцев заемного капитала в течение отчетного периода; 
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iP  – прибыль предпринимательского сектора (доходы владельцев капита-

ла) в течение отчетного периода времени. 

Если в расчет не брать во внимание амортизационные отчисления на ос-

новной капитал и косвенные налоги на бизнес, получим показатель националь-

ного дохода по каждой отрасли: 

 iiiiiiii PRWTAX  OKНД .  

Таким образом, национальный доход, формируется в каждой области, 

распределяется на доходы владельцев человеческого, собственного и заемного 

капитала. 

При определении объема человеческого капитала отрасли будем исходить 

из предпосылки, что его цена равна средневзвешенной цене капитала в эконо-

мике, то есть: 

%100
ВКПК

Ц 





іі

ii

і

PR
, 

где іПК  – объем заемного капитала, используемого i-ой отраслью; 

 іВК  – объем собственного капитала, используемого i-ой отраслью. 

Учитывая это, объем человеческого капитала i-ой отрасли будет:  

%100
Ц

ЛК 
і

i

і

W
. 

Рассмотрим некоторые показатели экономического состояния Украины в 

течение двух лет, табл.1. 

Тогда: средний уровень организационного капитала по всем отраслям 

экономики страны в течение 2013 г. и 2014 г.: 

2013 г.     Т ↑ ОК = 0,397,                              2014 г.      Т ↑ ОК = 0,46 

При определении объема человеческого капитала (ЛК) отрасли будем ис-

ходить из предпосылки, что его цена равна средневзвешенной цене капитала в 

экономике, то есть: 

2013 г.    –    
іі

ii
і

PR

ВКПК
Ц




 = 0,0953278  

і

i
і

W

Ц
ЛК   = 8 005 922,721 млн. грн. 

Уровень роста ЛК при ВВП 1 522 657млн. грн: Т↑ЛК  =  0,19 

2014 г.     –    іЦ = 0,117833478       

 
іЛК  = 6752 325,976 млн. грн.  
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Таблица 1 

Экономическое состояние Украины (2013-2014 г.г.) 

Показатели, млн. грн. 2013 г. 2014 г. 

Оплата труда наемных работников 763187 611 656 

Налоги на производство и импорт 215826 569 972 

Субсидии на производство -25996 257 426 

Валовая прибыль, смешанный доход 569640 92 016 

Валовой внутренний продукт 1522657 1549164 

Экспорт 653180 770121 

Импорт 778143 834133 

Равновесный выпуск продукции 3 834 836 3374655 

Конечное потребление 1350220 1409772 

Доходы владельцев заемного капитала 569640 721029 

Денежная масса 905900 953846 

Цена денег 7% 14% 

Индекс потребительских цен 100,5 124,9 

 

Тогда при ВВП 1549164 млн. грн.  Т ↑ ЛК = ВВП / ЛК = 0,22 

Очевидно, что потребительский капитал и его можно найти из следующе-

го соотношения: 

Т ↑ SК = (D * N / S) / C, 

где  D – денежная масса, N – цена денег, Р – индекс потребительских цен, С – 

конечное потребление. 

2013 Т ↑ SК = 0,527832645;     2014 Т ↑ SК = 0,438718305 

Совокупный интеллектуальный капитал экономики и уровень его роста: 

2013 Т ↑ ИК = Т ↑ ЛК * Т ↑ ОК * Т ↑ SК = 0,19 * 0,397 * 0,53 = 0,0399779 

2014 Т ↑ ИК = Т ↑ ЛК * Т ↑ ОК * Т ↑ SК = 0,22 * 0,46 * 0,0438 = 0,044 

Для проведения влияния факторов макроэкономики на реальный ее ход 

используем факторный анализ темпов роста интеллектуального капитала на ос-

нове полученных данных. 

Т↑ИК  = ВВП* 
іі

ii PR

ВКПК 


 /W * 
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 * (D*N/S)/C*(E/M) 
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Т ↑ ИК13=0,039192874; Т ↑ ИКввп = 0,039875159; Δ Т ↑ ИКввп = 

0,000682285 

Рост ВВП положительно влияет на темпы роста интеллектуального капи-

тала, но рост в 4% недостаточен для выхода из экономического кризиса. 

Т ↑ ИКЦ = 0,051451818;  Δ Т ↑ ИКЦ = 0,011576659 

Цена экономики в 5% прежде всего зависит от соотношения собственного 

и заемного капитала и их отдачи, поэтому его рост, несмотря на значительный 

государственный долг при наличии наращивания валютного резерва, является 

главным фактором управления экономикой Украины наряду с другими. 

Т ↑ ИКw = 0,049366575; Δ Т ↑ ИКw = - 0,002085243 

Снижение влияния заработной платы на интеллектуальный капитал гово-

рит о том, что ВВП имеет заниженный рост по отношению к заработной плате – 

единственный выход увеличение равновесного выпуска и прибыли предприни-

мательского сектора. 

Т ↑ ИКок = 0,056771562;    Δ Т ↑ ИКok = 0,007404987 

Рост и влияние организационного капитала настолько мизерный и связан 

с низкой отдачей собственного капитала экономики, генерируемой экономиче-

ской добавленной стоимости отраслей, так в 2013 году 

Т ↑ ИКd = 0,059776274;   Δ Т ↑ ИКd = 0,003004712 

Увеличение денежной массы зависит от баланса спроса на товары и услу-

ги и возможностями потребления. К сожалению, этот негативный процесс с по-

треблением приводит к увеличению инфляции и обесценивании денег и увели-

чению индекса потребительских цен. Пока идет поиск этого равновесия, что 

подтверждается отрицательным влиянием роста N i S темпы роста интеллекту-

ального капитала. 

Т ↑ ИКn = 0,056105801; Δ Т ↑ ИКn = -0,003670473; Т ↑ ИКs = 0,04514518; 

Δ Т ↑ ИКs = -0,010960621; Т ↑ ИКc = 0,043238145; Δ Т ↑ ИКc = -0,001907035; 

Т ↑ ИКe = 0,048832163; Δ Т ↑ ИКe = 0,005594018; Т ↑ ИК14 = 0,047165402; 

Δ Т ↑ ИКm = -0,001666761. 
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Негативное влияние на темпы роста интеллектуального капитала играет 

превышение импорта над экспортом, в результате чего обслуживание платеж-

ного баланса требует возмещения дефицита средств. 

Δ Т ↑ ИК = 0,007972528 

Общий результат изменения темпов роста интеллектуального капитала 

подтверждает медленное и незначительное увеличение интеллектуального ка-

питала экономики государства. Конечно, институты экономики, чтобы выйти 

из кризисного состояния, должны выполнять регулирование экономических 

процессов с использованием оптимального набора макроэкономических факто-

ров. К ним, прежде всего, относятся: цена денег (ставка), цена экономики (за 

счет вложения в инновации организационного капитала дополнительных 

средств), заработная плата (для выравнивания потребления товаров и услуг), 

прибыль предпринимательского сектора (за счет институциональных и инсти-

туциональных действий). 

О влиянии составляющих интеллектуального капитала на его темпы ро-

ста выполним факторный анализ, используя данные табл. 2. 

Таблица 2 

Факторный анализ интеллектуального капитала 

Показатели 2013 г. 2014 г. 

Т↑ОК 0,397 0,46 

Т↑SК 0,527 0,438 

Т↑ЛК 0,19 0,22 

Темпы роста интеллектуального капитала 0,04 0,044 

 

Т↑ІК= ВВП*
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*(D*N/S)/C*(E/M) = Т↑ЛК*Т↑ОК* Т↑SК   

Тогда: Т↑ІК0= 0,04; Т↑ІКусл1= 0,046; Т↑ІКусл2= 0,054;Т↑ІК1  = 0,044; 

∆ Т↑ІКлк = 0,006; ∆ Т↑ІКок = 0,008; ∆ Т↑ІКsk = +0,001 

Общее изменение темпов роста интеллектуального капитала составляет: 

Δ Т ↑ ІК = Т ↑ ІК1 - Т ↑ ІК0 = + 0,004 = 0,4% 
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Определенное влияние на темпы роста интеллектуального капитала 

предоставляют организационный (образующий добавленную стоимость отрас-

лей) и человеческий (который определяется ценой экономики и ее умением ге-

нерировать ВВП) капиталы, соответственно: 0,8% и 0,6%, а также незначитель-

но потребительский (формирующий баланс спроса и потребления) капитал – 

0,1%. 

А теперь возникает вопрос, что делать с кризисом в государстве, если у 

нас проблемы страны, в большей степени зависят от внешних факторов гло-

бального рынка. В 21 веке, начиная с 1988 года, появляются серьезные кризис-

ные ситуации: сначала кризис рынка недвижимости в США, затем волновая ре-

цессия европейской экономики, а теперь мы на пороге нестабильности в борьбе 

за рынки сбыта энергоносителей. Все это приводит к резкому падению инве-

стиционных возможностей экономик мира при наличии и накоплении остаточ-

ных средств, не задействованных на развитие бизнеса. 

И тут уместно отметить, что одной из проблем кризисных ситуаций есть 

их раннее обнаружение или прогнозирование.  

Отсюда, Украина имеет развивающуюся экономику, но не имеет своей 

экономической стратегии при наличии влияния экономических и политических 

внешних и внутренних угроз и ограничений: 

1. Низкий уровень открытости экономик мира по отношению к экономике 

Украины и наоборот. 

2. Низкие норма отдачи человеческого капитала и темпы его прироста, 

цена на который формируется на рынке труда (отсюда бесконечные кризисные 

явления в украинской экономике в течение десятилетия  или другими словами, 

развитие инфляционных процессов за счет несбалансированности финансов и 

некомпетентности правительства в сфере производства, в его инновационного 

развития). 

3. Высокие процентные ставки по отношению к низким мировым. 

4. Высокие инфляционные показатели по отношению к низким мировым. 

5. Теневая экономика и отток капитала, в том числе интеллектуального, 

высокие долги и правительственные расходы, от того высокий дефицит бюдже-
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та (около 70 млрд. грн.), Убытки государственных банков (около 25 млрд. грн.), 

НАК «Нафтогаз» (около 25 млрд. грн.), Укрзализныця, некомпенсированное 

НДС и т.п. – Около 150 млрд. грн. + Теневая экономика и ее схемы ограбления 

капитала, далеко за 200 млрд. грн. 

6. Как правило, НБУ и правительство покрывает гривневой эмиссией и 

выпуском облигаций долги, убытки за счет девальвации гривны и инфляции. 

7. Замороженный фондовый и валютный рынок – охлажденная экономика. 

8. Высокие процентные ставки депозитных сертификатов НБУ, ограниче-

ния операций с валютой, которые не дают возможности КБ аккумулировать 

свободные средства, как в гривнах, так и в долларовом эквиваленте – отсюда 

продолжение охлаждения экономики; 

9. Большие риски банковской системы, недоверие населения по причине 

не надлежащего менеджмента в финансово-кредитной и монетарной политике, 

который связан с недостаточным уровнем задействованного человеческого ка-

питала в этой сфере экономики; 

10. Колебания платежного баланса в экспортно-импортной политике, ко-

торые связаны не только со снижением цен на основную экспортную продук-

цию, но и отсутствием целевых дотаций производителям, который зависит в 

первую очередь от качественной стратегии (человеческий фактор) привлечения 

инвестиций в инновационную продукцию и расширение направлений развития 

экономики; 

11. Низкая ликвидность инновационного потенциала, которая зависит, во-

первых – от его структуры, во-вторых – от объема и структуры человеческого, 

организационного и потребительского капитала экономики. Результатом про-

цесса преобразования инновационного потенциала в дополнительную добав-

ленную стоимость является использование интеллектуального капитала. Итак, 

низкие темпы прироста и некачественное использование интеллектуального ка-

питала нивелируют реформаторские действия правительства по выходу из кри-

зиса; 

12. Безработица, низкая деловая активность, связанная с несвоевремен-

ным регулированием предложения денежной базы и понижение учетной ставки 
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и от большинства факторов, указанных выше, которые приводят к охлаждению 

экономики; 

13. Низкое качество прогнозных моделей макроэкономических процессов 

в государственных структурах власти, которые имеют низкую адекватность ре-

альных процессов в экономике и недостаточно точно моделируют возможные 

ситуации ее развития с учетом возможных рисков. 

Выводы. Первоочередными задачами устранения кризисных ситуаций в 

экономике, является повышение уровня человеческого капитала государства и 

его умелое расходование для использования на основных стратегических 

направлениях повышения спроса и предложения на продукцию и услуги для 

населения на внутреннем и на внешнем рынках. При этом, используя следую-

щие инструменты государственного воздействия на уровень открытости эконо-

мики: уменьшить уровень теневой экономики и отток капитала, в том числе ин-

теллектуального, правительственных расходов, дефицита бюджета; применить 

действенную политику преференций отечественным производителям (льготный 

режим, таможенная политика) упростить условия ведения бизнеса, реформиро-

вать налогообложение; уменьшить нетарифные препятствия: система лицензи-

рования, установления стандартов качества; создать открытость движения фи-

нансового капитала, привлечь иностранные инвестиции на повышение иннова-

ционного потенциала, выполнив предварительные условия; создать условия оп-

тимальной занятости на рынке труда, усовершенствовать миграционную поли-

тику, установить свободное движение трудовых ресурсов; мотивировать моби-

лизацию свободных средств населения в государственные программы и финан-

сирование защиты страны от врага (облигации и т.п.). 
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1.2. Организационные изменения как основа устойчивого развития 

экономики 

В условиях рыночной экономики успешность организаций зависит от их 

результативности, производительности и конкурентоспособности. Особенно 

это важно для промышленных предприятий реального сектора, так как они, 

внося существенный вклад в экономику любой страны, определяют уровень и 

качество жизни населения, социальную стабильность в обществе, определяют 

место страны в мировом сообществе. Проблема формирования нового органи-

зационного устройства, адекватного характеру изменений внешней среды до 

настоящего времени остается актуальной, что обусловливает необходимость 

внедрения дополнительных мер по развитию промышленного производства.  

Организационные изменения меняют характер функционирования систе-

мы, приводят к установлению новых внутрисистемных связей. В результате ор-

ганизационных изменений в конечном итоге должен произойти  рост потенциа-

ла экономики в целом.  

Опыт многих стран показывает, что стратегию изменений определяет 

сплоченная элитная группа, обладающая большим ресурсом власти. Такая 

группа присутствует во всех странах постсоветского пространства. Успех изме-

нений зависит от того, насколько этой группе удается объединить различные 

элитные группы на основе общего видения будущего страны и общих ценно-

стей, а затем вовлечь в этот процесс основные социальные группы населения. 

Т. Гурова права, говоря о том, что для долгосрочного успеха модернизации (а 

модернизация представляет собой изменения, направленные на рост экономи-

ческого потенциала страны) недостаточно такого сильного стимула, как полу-

чение экономических преимуществ для страны и ее отдельных социальных 

групп [1]. В центре организационных изменений должна находиться человече-

ская личность, что означает формирование политического и нравственного ас-

пектов экономического обновления общества.  
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Проблема в том, что сегодняшние нравственные ценности и нормы неко-

торых важных элитных групп и социальных слоев населения не соответствуют 

стратегии устойчивого развития, и это не позволяет создать в постсоветских 

странах инновационную экономику ни к 2020 году, ни к 2050 году. Важно 

определить, какие ценности должны господствовать в обществе, чтобы преоб-

разования в экономике были успешными и с помощью каких инструментов 

можно поддерживать эти ценности. 

Необходимо проводить национально ориентированные изменения, соци-

альной основой которых станут люди, эффективно развивающие самую совре-

менную рыночную экономику. Нравственный аспект модернизации заключает-

ся в формировании таких правил поведения, таких духовных и душевных ка-

честв, которые необходимы людям для принятия и реализации стратегии об-

новления страны. Для осуществления прорыва необходимо, чтобы элита и ее 

последователи обладали ключевыми ценностями и смыслом, выходящим за 

пределы стремления к прибыли и собственного обогащения. Иными словами, 

речь идет о поддержании  нравственных норм и культуры, стимулирующих за-

пуск новых спиралей роста в процессе изменений. 

Но если политический аспект проведения изменений во имя обеспечения 

устойчивого развития осознается элитой, то нравственный аспект явно недо-

оценивается.  

Ярким примером трансформации экономики без опоры на нравственные 

нормы являются в 90-е годы прошлого столетия в странах, образовавшихся в 

результате распада СССР. Нет никакого оправдания стремительному разруше-

нию экономического потенциала страны. Ибо разрушение потенциала делает 

неизбежным появление следующих кризисов. Оно безнравственно как по от-

ношению к живущим сегодня, так и по отношению к будущим поколениям.   

Безнравственно стремительное обогащение немногих при обнищании 

огромного числа их сограждан. В 90-х гг. немногочисленные представители 

приближенного к власти бизнеса неоправданно получали огромные доходы, а 

реальные доходы большинства жителей страны снижались. Элита была раско-

лота, не существовало общих ценностей и общего представления о будущем 
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страны и путях движения к этому будущему. В этих условиях в некоторых 

элитных кругах считалось возможным реализовать свои личные интересы в 

ущерб национальным. Западные аналитики отмечают, что такое было невоз-

можным в рассматриваемых странах в предшествующий период. 

В кризисе 90-х годов произошло не  нравственное обновление, а разру-

шение нравственности экономической системы, были потеряны моральные и 

нравственные ориентиры. В результате экономика стала развиваться не в инте-

ресах большинства населения, а в интересах немногих, что резко снижало ее 

эффективность и устойчивость.  

Среди значительной части элиты получило распространение представле-

ние о том, что для построения эффективной рыночной экономики необходимо 

стремительное и глубокое разрушение структур существующего государства, 

чтобы уничтожить любую возможность сопротивления реформам. Государство 

рассматривалось как основной и самый могущественный противник преобразо-

ваний, а не как инструмент согласования интересов различных социальных 

групп. 

Наблюдалась временная стабилизация стран в экономически неэффек-

тивном равновесии с высокой вероятностью последующего нарастания дезор-

ганизации экономики. Что и происходило в постсоветских странах до тех пор, 

пока не была осознана неадекватность проводимой экономической политики.  

Если бы в 90-е гг. удалось предотвратить или ослабить нравственный 

кризис, то экономический кризис был бы значительно менее продолжительным 

и разрушительным. Нравственный кризис был и предпосылкой, и последствием 

экономического кризиса. 

В последующие годы восстановительного роста элита стала более спло-

ченной, постепенно формировался национальный консенсус относительно бу-

дущего страны. И вместе с тем в элите сформировались группы политиков и 

топ-менеджеров, которые привыкли  управлять в тепличных условиях, когда 

все рынки растут, нет сильной конкуренции и не нужны крупные инвестиции в 

новые технологии, а население не интересуется политикой. Они не обладали 

такой целеустремленностью и решительностью, которая заставляла бы делать 



МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

21 

все, что было в их силах, для процветания своих организаций и страны в целом. 

Они не связывают удовлетворение своих интересов с самостоятельной эконо-

мической стратегией государства на мировых рынках, следовательно, не явля-

ются национальной элитой. Они полагали, что государство не способно создать 

условия для обеспечения устойчивого развития, и не хотели участвовать в дол-

гой и трудной работе по обновлению страны и усилению ее позиций на миро-

вых рынках.  

Остается крайне низким уровень расходов на создание новых товаров, 

разработку и внедрение новой техники и технологий; расходы бизнеса на инно-

вации сопоставимы с расходами на благотворительность, содержание полити-

ческих партий, футбольных клубов. Это свидетельствует не об отсутствии 

средств, а о специфической шкале ценностей у многих отечественных предпри-

нимателей. 

Ценности таких собственников и руководителей стали мощным тормозом 

для проведения изменений. Именно разрушение их нравственных норм способ-

ствовало тому, что конкуренция за новые технологии подменяется конкуренци-

ей за источники власти. Часто личные эгоистические интересы собственников и 

руководителей преобладают над национальными, все больше присваивается 

чужой неоплаченный труд. Как справедливо отмечают В. Вишневский и Д. Де-

ментьев, эгоистическое поведение собственников в период рыночных реформ 

является причиной многих проблем, что является безнравственным [2].  

Такое поведение наблюдалось в разное время в разных странах, оно не 

является чем-то необычным. Переход предприятий из рук неэффективных соб-

ственников к более результативным ускоряет экономическое развитие и создает 

предпосылки для развития экономики. Массовую продажу ведущих предприя-

тий, нуждающихся в изменениях, иностранным собственникам, не проводят 

государства, обладающие большими внутренними рынками и реализующие са-

мостоятельную экономическую политику развития. Чтобы привлекать из-за ру-

бежа инвестиции и новые технологии (а они нам жизненно необходимы как 

рычаг подъема экономики), можно использовать самые различные инструмен-

ты, эффективность которых многократно доказана. Но ориентируясь при этом 
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на интересы национального бизнеса, национальной политической, технократи-

ческой и интеллектуальной элиты, граждан. Так действуют все развитые стра-

ны. 

Сейчас формируются разнообразные инструменты обновления страны, и 

они сводятся в единую систему, потому что необходимо системное преобразо-

вание общества. Изменение поведения людей будет происходить вследствие 

изменения их ценностей, убеждений и установок таким образом, что все боль-

ше и больше поведение руководителей (и широких масс) будет определяться 

высшими ценностями и нравственными нормами: совесть, гражданственность, 

верность долгу, служение людям и Родине. Вероятно, что это общий мировой 

тренд. Именно такие руководители, которых Д. Коллинз и его коллеги назвали 

руководителями пятого уровня [3], добились выдающихся долгосрочных ре-

зультатов работы своих компаний, создавая национальных и международных 

лидеров. 

По мере реализации стратегии изменений для устойчивого развития из 

элиты будут выпадать те, кто живёт по иным принципам, ставит выше всего 

корысть или гордыню; а нравственные руководители, способные выращивать 

«национальных чемпионов», будут пополнять элиту. 

Но это не стихийный процесс. Привлечение талантливых лидеров и ши-

роких масс к изменениям для обеспечения устойчивого развития страны потре-

бует разработки и реализации мощных коммуникационных программ, направ-

ленных на усиление нравственных основ преобразований, однако необходи-

мость таких программ явно недооценивается национальной элитой. 

К каналам организационных изменений, оказывающим сильное влияние 

на формирование нравственных ценностей и норм, относятся: система образо-

вания, внутрифирменные коммуникации, средства массовой информации.  

Образование. В России и Украине уже есть и будут развиваться конку-

рентоспособные (мирового уровня) центры подготовки элиты. Основная задача 

элитных образовательных центров – сформировать национально ориентирован-

ную элиту мирового уровня, которая работала бы на благо всего общества, 
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нации и государства, обладала бы необходимыми для этого нравственными и 

духовными ценностями [4].  

Британское издание Times Higher Education ежегодно проводит глобаль-

ное исследование и публикует рейтинг World University Rankings,  в который 

включено более 800 университетов мира из 70 стран мира. В 2015 в него вошли 

российские ВУЗы: МГУ (161-е место), Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (в группе 201-250), Томский политехнический 

университет (251-300), Казанский федеральный университет, Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (оба в группе 301-350), Но-

восибирский государственный университет (401-500), Московский физико-

технический институт, Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Томский государственный и Уральский федеральный 

университеты (все в группе 601-800). Среди украинских ВУЗов в него вошли: 

Киевский национальный университет им. Шевченко (в группе 421-430), Харь-

ковский национальный университет им. Каразина (491-500), НТУУ «Киевский 

политехнический институт» (601-650), НТУ «Харьковский политехнический 

институт» и Сумской государственный университет (оба в группе 701+) [5]. 

Выпускники указанных ВУЗов будут иметь разные профессии, работать в 

различные сферах деятельности, у них будут разнообразные интересы, но они 

сегодня считают себя единомышленниками, членами одной команды. Форми-

рующаяся сегодня элита эпохи изменений видит смысл своей жизни не в лич-

ном обогащении, а создании фирм – «национальных чемпионов», в построении 

эффективной экономики и сильного государства, в достижении высокого жиз-

ненного уровня соотечественников.  

Эти люди понимают, что придется много и тяжело работать, но они гото-

вы к этому и хотят этого. Они станут частью мировой элиты и будут преданы 

своей стране, потому что в ней для них, ими же самими, будут создаваться 

наилучшие условия, позволяющие лидерам использовать свои творческие спо-

собности и реализовать свои идеи [4]. 

Внутрифирменные коммуникации. Как показывает отечественный и зару-

бежный опыт, когда компании развиваются или реорганизуются, глубокие пе-
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ремены могут вызвать у работников страхи, стрессы и усилить социальную 

напряженность, что обычно недооценивают руководители. Именно в эти пери-

оды важно четко обозначить нравственные ориентиры преобразований. 

Как показывают исследования, на отношение к переменам влияет уровень 

информированности работников о том, что происходит и будет происходить в 

компании. Если информации недостаточно, то усиливается страх перед буду-

щим, широко распространяются слухи.  

Можно предположить, что уровень и структура неудовлетворенности ра-

ботников информацией определяются не столько особенностями рынка, типом, 

стадией жизненного цикла или стратегией предприятий, сколько глубиной и 

скоростью проводимых преобразований. Следовательно, чем выше темпы и 

глубина изменений, тем больше должны быть коммуникационные бюджеты и 

эффективнее коммуникационные программы (точнее и сильнее воздействовать) 

[6]. 

В процессе трансформации повышается неустойчивость экономической 

системы, которая становится очень чувствительной к внешним и внутренним 

воздействиям. Чем стремительнее и глубже преобразования, тем они менее 

управляемы и предсказуемы. Коммуникационные программы должны быть 

направлены на минимизацию рисков, связанных со снижением управляемости 

экономической системы в процессе проведения изменений. Недооценка значе-

ния коммуникационных программ может привести к новому кризису или ката-

строфе. 

Коммуникационные технологии и программы в средствах массовой ин-

формации. В 90-е годы устойчивое снижение качества человеческого и соци-

ального капитала поддерживалось специальными коммуникационными про-

граммами. Основным каналом реализации коммуникационных программ, раз-

рушающих человеческий и социальный капитал, становятся средства массовой 

информации, как наиболее эффективное средство воздействия на население.  

В современных условиях противоборство в глобальном информационном 

пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для достижения своих геопо-
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литических целей (в том числе путем манипулирования общественным созна-

нием), оказывает все большее влияние на характер не только внутренней, но и 

международной обстановки. Важность информационных и коммуникационных 

технологий наравне с инновационными технологиями, находит свое отражение 

в нормативно-правовых актах государств, связанных как со стратегиями устой-

чивого развития экономики, так и с национальной безопасностью. Вполне есте-

ственно, что новые коммуникационные технологии несут в себе не только по-

ложительный, но и отрицательный эффект, то есть появляются новые формы 

противоправной деятельности с использованием информационных, коммуни-

кационных и высоких технологий.  

В 2006 г. количество россиян, с недоверием относящихся к окружающим, 

почти в 4 раза превышает количество тех, кто доверяет другим людям (56,4% 

против 15,2%). На протяжении предыдущих 15 лет, отмечает П. Козырева, уси-

лились подозрительность, настороженность и недоверие в обществе [7]. Между 

тем известно, что только сильный социальный капитал позволяет создать силь-

ное государство и сильный рынок.  

Если говорить об уровне доверия к СМИ, то государственным в России и 

Беларуси доверяют более половины респондентов, негосударственным, около 

30%. Как свидетельствуют исследования компании Левада-центр [8], доверие к 

СМИ ежегодно с одной стороны, снижается, с другой – остается основным ис-

точником информации для большинства граждан.   

Стратегия изменений достигает своих целей, если она основывается на 

усилении социального и человеческого капитала. Необходимо ликвидировать 

коммуникационные программы, разрушающие человеческий капитал, и заме-

нить их новыми, ориентированными на его развитие. Новые коммуникацион-

ные программы не только должны основываться на высоких нравственных 

ценностях, но и активно поддерживать эти ценности во всех социальных груп-

пах населения. 

Исходя из зарубежного опыта, становится понятным, что и как следует 

делать. Сорок лет назад в СМИ Европы и Америки происходило примерно то-

же, что и в странах постсоветского пространства в современных условиях.  Се-
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годня реализуются мощные коммуникационные программы, финансируемые 

государством и бизнесом, направленные на усиление нравственных ценностей 

и формирование инновационной национальной культуры. Более половины 

рынка рекламы в развитых странах – это социальная реклама. Формируется 

культ здорового образа жизни и восторженное отношение к творческим лично-

стям. В сознание общества внедряются модели поведения, соответствующие 

инновационной экономике. 

Базовые ценности народа, связанные с его выживанием, – труд, семья, 

служение обществу, коллективизм, – не меняя своей сути, на каждом этапе раз-

вития страны находят свои формы проявления. Одновременно происходит 

формирование и развитие ценностей, адекватных новым внешним и внутрен-

ним условиям развития общества, его стратегии. 

Сегодня необходимы новая коммуникационная стратегия и новые комму-

никационные программы, формирующие национальные модели образа жизни в 

инновационном обществе [9]. С нашей точки зрения, опорными точками новых 

коммуникационных технологий и программ являются три ценностные позиции: 

1. В процессе перехода на инновационный путь развития в обществе по-

вышается спрос на информацию, предоставляемую телевидением, интернетом, 

печатными изданиями и т.д., которая позволяет реализовать интерес к знаниям, 

желание творить и совместно создавать будущее, а эти ценности являются фун-

даментальной особенностью славянского национального характера [10]. Долж-

ны быть доступны информационные ресурсы, раскрывающие  открытия и 

изобретения, давать успешные примеры технического творчества в стране и за 

рубежом, способствовать тому, чтобы научно-техническое творчество высоко 

оценивалось обществом, было доступным талантливым людям.  

2. Для того чтобы экономика развивалась высокими темпами, нужно здо-

ровое, растущее и мотивированное население. Коммуникационные программы 

должны быть направлены на формирование здорового образа жизни, уверенно-

сти в себе, в своих способностях и возможностях.  

3. В стране, отличающейся разнообразием природных, экономических и 

социальный условий, стратегия обновления экономики достигнет поставленных 
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целей при ряде условий: ведущие социальные группы объединены общими це-

лями, активно участвуют в преобразованиях, стремятся помогать друг другу. 

Понимание этого формировалось на протяжении веков, соответствующие нрав-

ственные ценности закрепились в православной культуре, нашли выражение в 

такой черте национального характера, как стремление к коллективизму. Созда-

ние атмосферы взаимного доверия и единства, выработка эффективных форм 

совместного решения возникающих проблем становятся одним из важнейших 

задач новых коммуникационных программ.  

Средства массовой информации в эпоху изменений экономики призваны: 

 способствовать пониманию того, что общество в целом развивается в 

правильном направлении, поскольку есть четкая, понятная всем и поддержива-

емая всеми идеологическая основа для проведения преобразований и гибкая 

правильная реакция на быстроменяющиеся условия; 

 создавать ощущение, что государством и бизнесом управляет команда, 

которая действует профессионально (знает, что делать, осознает проблемы и 

риски), решительно (не выжидает и не боится), в интересах всего общества 

(четко реагирует на потребности различных социальных групп); что у этой ко-

манды есть все необходимые рычаги воздействия; 

 показывать, от чего нужно отказаться, что должно уйти в прошлое, 

убеждая, что невозможно работать и жить по-старому, если хотим обеспечить 

счастливую жизнь своим детям; день за днем последовательно формировать и 

развивать новые образцы поведения – красиво и ярко, находя эти образцы в ре-

альной жизни и способствуя их распространению; 

 создавать ощущение причастности людей к происходящему, помочь им 

преодолеть отчужденность, доказывая, что от их действий зависит будущее 

страны; 

 как можно чаще выводить на экраны телевизоров энергичных и талант-

ливых людей, делом доказавших, что они способны решать возникающие про-

блемы, что у них есть четкие планы на будущее и убежденность в успехе. 

Помимо СМИ важнейшим коммуникационным каналом, который выпол-

няет свою роль в системе интегрированных коммуникаций общества, как ука-
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зывалось ранее, является система образования, способствующая повышению 

качества человеческого капитала, обеспечивающего устойчивое развитие эко-

номики в долгосрочной перспективе. Согласно исследованиям [11], уровень 

образования положительно коррелируется с уровнем доверия. При этом «обра-

зование продуцирует значимые положительные экстерналии – увеличение 

уровня образования одного индивида положительно влияет на вероятность до-

верия и оценку общественного согласия со стороны другого. Возможные меха-

низмы этой связи включают социализацию в процессе обучения, накопление 

личных связей и формирование общих ценностей» [11]. Исследования зару-

бежных авторов [12, 13] свидетельствуют, что доверие влияет на инвестицион-

ную активность, развитие реального и финансового секторов, экономический 

рост. Полагаем, что эффективные коммуникационные программы в образова-

нии будут способствовать не только росту профессионализма, но и укреплению 

базовых нравственных ценностей, как следствие, формирование инновационно-

го мышления и экономическому росту.  

В целом модернизация экономики должна начинаться с реализации новой 

коммуникационной стратегии и новых коммуникационных программ, цель ко-

торых – привести в стратегическое соответствие качество человеческого и со-

циального капитала общества. 

Свой путь в процессе изменений предстоит пройти всем институтам об-

щества в тесном взаимодействии: бизнесу, органам власти, общественным ор-

ганизациям, религиозным и другим организациям. Нужен нравственный про-

рыв, и готовить его необходимо сегодня, ибо завтра может быть уже поздно.  

Мир постепенно движется к нравственной экономике, меняясь после 

каждого кризиса. Такое движение подобно поиску выхода из лабиринта, когда 

на пути нередко встречаются тупики или происходит движение в обратную 

сторону. И очередная волна технологических открытий ускорит развитие тех 

стран, которые сумеют возглавить этот процесс, опираясь на высокие духовные 

ценности. 
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1.3. Моделювання сценаріїв розвитку банківської системи України в 

контексті стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

Сучасний світ безперервно змінюється та розвивається за всіма напряма-

ми людської діяльності й з постійним прискоренням. Не є виключенням і Укра-

їна. Так, на початку 2015 року Указом Президента України було схвалено Стра-

тегію сталого розвитку «Україна-2020» [1].  

Дана Стратегія складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток 

країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і соціальна 

справедливість; гордість за Україну в Європі та світі, які містять 62 реформи, 

зокрема Реформу фінансового сектору, Реформу економічної та монетарної по-

літики, Реформу фінансового контролю Держави та стабілізації державного 

бюджету, Програму залучення інвестицій та інші. 

Метою реформ визначено досягнення європейських стандартів життя та 

гідного місця Україні в світі. Реалізація Стратегії передбачає досягнення 25 

ключових показників. Зокрема, планується, що у рейтингу Світового банку 

«Doing Business» Україна посяде місце серед перших 30 позицій, рейтинг за зо-

бов’язаннями в іноземній валюті за шкалою рейтингової агенції «Standard and 

Poors» становитиме не нижче інвестиційної категорії «ВВВ», валовий внутріш-

ній продукт у розрахунку на одну особу підвищиться до 16 000 доларів США, 

чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020 року мають скласти 

понад 40 млрд. доларів США, середня тривалість життя в країні має підвищи-

тись на 3 роки. За реальним значенням цих показників можна буде визначити 

успішність виконання реформ, рівень досягнення цілей Стратегії та розвитку 

країни в цілому. 

Забезпечити вирішення цих завдань неможливо без потужної розвинутої 

незалежної національної банківської системи [2]. Тому забезпечення ефектив-

ного розвитку банківської системи набуває стратегічного характеру.  

За таких умов важливого значення набувають сценарні дослідження про-

цесів банківської діяльності, оскільки це є ефективним інструментом середньо- 
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та довготривалого стратегічного планування в умовах ризику та невизначенос-

ті. Більш того, розроблення та аналіз сценаріїв розвитку банківської системи 

дозволяють більш ефективно вирішувати завдання, які постають перед банків-

ською системою та досягати поставлених цілей. 

На сьогодні існує велика кількість робіт, що використовують сценарний 

підхід для дослідження проблем міжнародних відносин, прогнозування еконо-

мічного розвитку окремих країн, регіонів, аналізу проблем розвитку організа-

цій, удосконалення системи освіти та інших [3-7]. Методика створення варіан-

тів сценаріїв у цих роботах спирається на особливості конкретної області дослі-

дження. Але на сьогодні майже відсутні ґрунтовні дослідження з формалізації 

та інформаційної підтримки формування та аналізу сценаріїв розвитку банків-

ської системи й вибору на основі отриманих результатів оптимальних управ-

лінських рішень як у вітчизняних, так і в зарубіжних наукових джерелах. Разом 

з тим, в умовах глобалізації, економічної нестабільності, схильності до виник-

нення криз, що загрожують банківській системі, створення моделей і методів 

аналізу та синтезу сценаріїв розвитку банківської системи дозволить визначати 

найбільш імовірні й доцільні напрями розвитку процесів функціонування бан-

ківської системи, прогнозувати наслідки управлінських впливів, обирати опти-

мальні управлінські рішення, що забезпечить стійкий розвиток банківського се-

ктору. 

Сценарієм поведінки банківської системи є модель зміни ситуації, що 

пов’язана з виникненням і розвитком певних подій та визначається в дискрет-

ному часовому просторі з певним інтервалом часу. Для збору й аналізу даних 

про поточну ситуацію в банківській системі потрібно використовувати широ-

кий спектр економіко-математичних методів моделювання, сучасні інформа-

ційні технології підтримки моделювання та результати фундаментальних еко-

номічних досліджень [3, 6]. 

Узагальнена схема процесу сценарного дослідження банківської системи 

й формування плану впровадження комплексу заходів, що забезпечать стійкий 

розвиток банківської системи, передбачає реалізацію наступної послідовності 

дій (рис.1). 
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Рис. 1. Узагальнена схема сценарного дослідження банківської системи [6] 

Динамічна модель банківської системи описує її точкові стани, ситуації, 

динаміку їх змін, задає в кожний момент часу поточні обмеження на «нормаль-

ні» з погляду дослідника стани, вихід за межі яких є неприпустимим для існу-

вання та ефективного функціонування банківської системи [4]. 

1. Виявлення інтересів, цілей, критеріїв, проблемних областей, 

факторів, обмежень, загроз, ресурсів, збурень. 

2. Формулювання комплексу проблем, аналіз 

даних і представлення знань. 

3. Формування альтернативних сценаріїв 

розвитку банківської системи для різних наборів 

екзогенних і ендогенних факторів. 

4. Вибір найбільш ефективних сценаріїв розвитку банківської 

системи. 

5. Вибір шляхів реалізації обраної стратегії. 

6. Розроблення й підготовка до реалізації 

ухвалених рішень. 

8. Оцінка поточного стану банківської системи. 

9. Корегування цілей і способів їх досягнення. 

7. Реалізація ухвалених рішень. 
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Така модель містить такі складові: ідентифікована модель банківської си-

стеми ),,( RVVM contrendI

BS , де endV  – вектор ендогенних змінних, що характеризує 

фазовий стан системи ( end

BS

end XV  ), contrV  – вектор керованих змінних ( contr

BS

contr XV  ), 

R  – вектор виділених ресурсів ( r

BSXR  ); модель зовнішнього стану )( exEnv

BS VM , де 

exV  – вектор екзогенних змінних, що характеризує стан зовнішнього середови-

ща ( ex

BS

ex XV  ); модель поведінки системи )(DM D

BS , де D  – можливі стани банків-

ської системи; модель виміру станів банківської системи m

BSM ; модель виміру 

станів зовнішнього середовища env

BSM ; модель вибору управлінських рішень BSU . 

А набір ),,),(),(),,,(( BS

env

BS

m

BS

D

BS

exEnv

BS

contrendI

BSBS UMMDMVMRVVMM   – основний метанабір 

сценарної системи, елементи якого являють собою елементи основного метана-

бору. 

Нехай  )(tUtT 
 
– множина моментів часу, які визначають моменти фік-

сації траєкторії поведінки банківської системи у відповідності з правилом ви-

бору BSUtU )( . При цьому за допомогою використання елементів метанабору 

системи можуть бути побудовані формалізовані сценарії поведінки та управ-

ління банківською системою. 

Відмінною рисою моделей )(),,,( exEnv

BS

contrendI

BS VMRVVM  як системних еле-

ментів сценарної системи з погляду теорії управління є наявність параметрів 

опису керованого об’єкту: ендогенних змінних end

BS

endend XVv  , керованих змін-

них contr

BS

contrcontr XVv  , виділених ресурсів r

BSXRr  , екзогенних змінних 

ex

BS

exex XVv  . А призначення моделей )(),,,( exEnv

BS

contrendI

BS VMRVVM  полягає у фор-

малізованому описі зв’язків між вказаними величинами. 

Модель поведінки об’єкта дослідження (банківської системи) характери-

зується набором основних параметрів. Саме цей набір характеристик, а також 

операції їх виміру та фіксації задають конкретні «фазові» стани, за якими спо-

стерігається зміни об’єкта. 
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В процесі прийняття рішення банківські аналітики виконують певну пос-

лідовність дій щодо контролю обраних параметрів і вибору управлінських рі-

шень, що певним чином впливають на розвиток банківської системи. 

Нехай d

BSBS XMf  0 , де 0

BSM  – множина образів перетворення BSU , яке діє 

d

BS

rcontr

BS XX  1  і визначає сукупність всіх контрольованих факторів. Перетворення 

BSU  є формалізованою моделлю переходу від керованих змінних і витратних ре-

сурсів, в тому числі і часу, до інтегрованого поняття способу можливих дій. 

Тоді вектор ),,( rvUf contr

BS  являє собою керовано-контрольовані факто-

ри, де   ,...2,1,0,, 1   itt ii  – інтервали, на яких визначені вектор-функції )(tvcontr , 

)(tr . 

Зазначимо, що вибір керовано-контрольованих факторів залежить від ці-

лей, а також умов здійснення операцій. Останні формуються незалежно від ос-

новних керуючих впливів і являють собою некеровані фактори. При цьому 

множина керуючих впливів, як правило, міститься в множині керовано-

контрольованих факторів, тому d

BSBS

contr XMV  0 . 

Некеровані фактори  BSXH  , до яких, зокрема, відносяться невизна-

чені фактори впливу зовнішнього оточення, можуть групуватися за ступенем 

інформованості про них керуючих органів, ступенем керованості тощо. 

Нехай множина HMS BS  0  – множина умовних рішень, елементами якої 

є ),( fs   – умовні рішення. В загальному випадку множина умовних рішень 

може не співпадати з множиною розширених фазових просторів. 

Для визначення конкретної ситуації в термінах умовних рішень визначи-

мо структуризацію множини умовних рішень S  як квазіінформаційну гіпотезу 

)( i

KIG

BS tM , яка відображає структуру знань банківського аналітика і фактично яв-

ляє собою модель врахування невизначеності. 

Призначенням квазіінформаційної гіпотези )( i

KIG

BS tM  є визначення конкре-

тної ситуації в термінах умовних рішень, тобто структуризації множини умов-

них рішень S , де будуть відбуватися подальші можливі події сценарію.  
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Зазначимо, що важливою частиною квазіінформаційної гіпотези є визна-

чення правил вибору BSBS UtU )( , які визначають моменти для фіксації траєкто-

рії поведінки банківської системи, а також способи переходу від невизначених 

значень показників до детермінованих. Способи формування таких правил 

складають предмет спеціальних досліджень, результати яких надають банківсь-

ким аналітикам, що приймають рішення, на експертизу. Відповідні розрахунки 

по зафіксованим правилам становлять основу для прийняття остаточних рі-

шень. 

Отже, сценарієм поведінки банківської системи є послідовність розшире-

них фазових станів, або виділених подій, і передбачуваних умов її функціону-

вання, або квазіінформаційних гіпотез. Сценарій описує процес зміни парамет-

рів банківської системи, дискретно фіксуючи принципові, з погляду банківсь-

ких аналітиків, моменти переходу до нового якісного стану. Якщо структура 

впорядкування моделі поведінки банківської системи є лінійною, то можна ви-

користовувати дві шкали [4]: шкалу ZT, за допомогою якої описують перебіг 

часу і, відповідно, динамічні траєкторії об’єкту розширеного фазового просто-

ру, і шкалу RT дискретного часу, відповідно до якої відбуваються події сцена-

рію, що формується, як реалізація подій вибору. Зазначимо, що початкові мо-

менти часу цих двох шкал є узгодженими: початком часу кожної шкали вважа-

ють момент часу 00 t . Загалом, введення даних шкал дозволяє фіксувати від-

повідність розширеної фазової траєкторії та сценарних подій на протязі певного 

часу. 

Тоді очікуваною подією розвитку банківської системи будемо називати 

пару )),(( ttz , де RTt  – момент часу, обраний відповідно до правил вибору 

)(tUBS , Ztz )(  – очікувана реалізація параметрів розширеної фазової траєкторії, 

що отримана у відповідності до моделей BSM  в момент часу ZTt . Зазначимо, 

що термін «очікувана подія» використовується в загальноприйнятому значенні 

та конкретизується в інформаційній сукупності кожного метанабору BSM . Зок-

рема, там можуть бути визначені правила вибору, способи врахування невизна-

ченостей тощо. 
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Під ситуацією )(tP  в момент часу ZTt  будемо розуміти набір подій, що 

відбулися до певного моменту t : 








 0;,...,1,0,0),),(()( 0tpittttztP iiiii ; під 

оточенням )(tO  в момент часу ZTt  будемо розуміти пару ))(),(()( tMtPtO KIG

BS , 

а під сценарієм )(tC  в момент часу ZTt  будемо розуміти послідовність пар  

)),(( ii ttO , сформовану у відповідності до правил вибору )(tUBS : 









 0;,...,1,0),),(()( 0tNittOCtC iii , де N  – глибина сценарію, Nt  – горизонт сце-

нарію, а )( 1 ii tt   – крок сценарію. 

Стратегією формування сценарію розвитку банківської системи 
BSC

~
 буде-

мо називати спосіб вибору чергової події залежно від цілей та умов здійснення 

операції, тобто стану застосованої сценарної системи. Множина припустимих 

стратегій в момент часу ZTt  позначимо BSCM
~ , а множина всіх стратегій – 

BSCM
~

, отже 
BSBSBS CMCMC

~~~
  . 

Нехай в момент часу ZTt  зафіксована квазіінформаційна гіпотеза у ви-

гляді структурованої підмножини ZZtM KIG

BS  0)( . Тоді можна визначити черго-

ву очікувану подію шляхом зазначення керовано-контрольованого фактору 

),,( rvUf contr

BS  відповідно до обраної стратегії 
BSC

~
 формування сценарію )(tC  

на основі правил )(tUBS . Отже, кожна точка Zz  разом з фіксованими правила-

ми  дискретизації траєкторії в кожний момент часу ,...2,1,0,  iZTti , або на го-

ризонті сценарію ZT , з елементами метанабору BSM  визначає сценарій пове-

дінки банківської системи )),(,( iii ttOzC , що виходить з точки Zz  як послідов-

ність станів зовнішнього середовища, стратегій формування сценаріїв, правил 

їх вибору та відповідних їм очікуваних подій. Подання сценарію )(tC  як послі-

довності очікуваних подій і квазіінформаційних гіпотез 

  0;,...,1,0,,)),(()( 0  tNiUtttOCtC BSiiii  орієнтовано на «зовнішнього» корис-

тувача по відношенню до процесу аналізу проблеми, а також осіб, що прийма-

ють рішення. На відміну від такого попереднього подання сценарію )(tC  дета-
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льна технологія отримання такої послідовності у вигляді набору стратегій і 

правил вибору  )(
~

),(),()( 11 iBSi

KIG

BSiii tCtMtPFt   призначена для експерта, що за-

ймається постановкою та розв’язанням проблеми. 

Основна проблема формування сценарію полягає у виборі такої події се-

ред множини всіх можливих подій з реалізації стратегії розвитку банківської 

системи. Для її розв’язання необхідно здійснити відображення поточної ситуа-

ції до множини можливих рішень, здійснити відображення поточної квазіінфо-

рмаційної гіпотези до множини можливих подій, після чого обрати таку подію 

із множини можливих подій. 

За такого підходу аналіз поведінки та стратегія управління розвитком ба-

нківської системи здійснюється на основі виділення значущих підмножин щодо 

прийняття управлінських рішень і визначається зміною множин елементів і ві-

дношень, що описують процеси банківської діяльності, що забезпечує варіати-

вність сценаріїв поведінки банківської системи, які будуються для відповідаль-

них осіб, що приймають рішення.  

Проведене дослідження показало, що генерація сценаріїв розвитку бан-

ківської системи може бути синтезована як інструмент формального аналізу 

альтернативних варіантів розвитку ситуації за певних цільових і критеріальних 

обмежень в умовах невизначеності, коли виникають проблеми, пов’язані з без-

посереднім формуванням конкретного плану здійснення комплексу заходів для 

стійкого розвитку банківської системи. 

Основними перевагами запропонованого підходу є орієнтація на сучасні 

інструментальні засоби моделювання, що дозволяють знизити трудомісткість 

процесів побудови, аналізу та експлуатації сценарних моделей. Комплексний 

характер аналізу управлінських рішень, що приймаються на основі такого сце-

нарного моделювання дозволяє виявляти та аналізувати наслідки прийнятих 

управлінських рішень, розподілених у часі, а також результати банківської дія-

льності, що відображаються на динаміці показників банківської системи. Оскільки 

банківська система функціонує в швидкоплинному глобальному економічному 

середовищі, характерними ознаками якого є нестабільність, невизначеність, 
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стохастичність, досягнення локальних оптимумів за напрямами банківської дія-

льності не гарантує ефективний розвиток банківської системи загалом. 

Для реалізації алгоритмів генерації випадкових величин необхідні вихід-

на інформація про розподіл змінної, що моделюється, в області можливих зна-

чень. Ця інформація може бути подана у вигляді функції щільності розподілу 

ймовірностей випадкової величини та значень її статистичних параметрів. Не-

визначених значень, функцій приналежності нечітким множинам типу “прибли-

зно дорівнює”, “належить інтервалу”, тощо. У випадку невизначених значень 

відсутня інформація про вигляд функції щільності розподілу за законом рівної 

ймовірності на заданому інтервалі. Тоді цей випадок зводиться до ситуації, ко-

ли інформація подана у вигляді функції щільності розподілу ймовірностей ви-

падкової величини і значень її статистичних параметрів. 

В [8] показано, що функції приналежності нечітким множинам у випадку 

подання інформації у вигляді функції приналежності нечітким множинам, ма-

ють дзвоноподібний вигляд і за формою є близьким до функції щільності нор-

мального закону розподілу випадкової величини. Тому вони можуть бути апро-

ксимовані відповідною функцією шляхом вибору таких значень математичного 

сподівання і дисперсії, які мінімізують деякий критерій, наприклад найменших 

квадратів. 

Отже, будь-яка з означених форм представлення вихідної інформації мо-

же бути зведена до представлення у вигляді функції щільності розподілу ймові-

рностей випадкової величини і значень її статистичних параметрів, що не ви-

кликає принципових ускладнень як з математичного, так і з обчислювального 

погляду підчас генерації випадкових величин. Для зручності використання й 

підвищення універсальності алгоритми генерації випадкових величин можуть 

бути подані у вигляді бібліотеки, яка є відкритою і може поповнюватись нови-

ми алгоритмами за необхідності [8]. 

Комп’ютерне моделювання процесів функціонування банківської системи 

в контексті Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» передбачає виділення 

значущих показників, які відображають результативність діяльності банківської 
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системи та мають вплив на забезпечення сталого розвитку соціально-

економічної системи країни. 

В результаті проведених досліджень було виділено такі групи факторів, 

які відображають результативність функціонування банківської системи: гро-

шово-кредитна і фінансова статистика НБУ, статистика зовнішнього сектору 

економіки, статистика індикаторів фінансової стійкості, результати діяльності 

комерційних банків, результати діяльності юридичних і фізичних осіб щодо за-

безпечення фінансами з боку банків, статистика платіжного балансу, міжнарод-

ної інвестиційної позиції та зовнішнього боргу, міжнародних резервів, курсів 

обміну валют, статистика індикаторів фінансової стійкості, статистика показ-

ників корпоративної соціальної відповідальності. Кожний з наведених факторів 

містить показники, що відображають результативність певного виду діяльності 

за період щонайменше з 2005 до 2015 рр. 

Для знаходження функціональної залежності між заданим набором показни-

ків банківської діяльності, показників економічної діяльності загалом, соціаль-

них показників і побудови прогнозу розвитку банківської системи України та 

його впливу на процеси сталого розвитку в країні, було використано показники з [9, 

10]. 

В результаті проведених модельних досліджень із застосуванням програмних 

пакетів WizWhy Analyze та NeuroPro було отримано моделі, що визначають за-

лежність показників сталого розвитку від показників результативності банківської 

діяльності, показників банківського сектору від інших макроекономічних пока-

зників, які мають нижчий рівень складності й використовуються для прогнозу-

вання процесів розвитку банківської системи країни, які було розподілено на 

такі групи показників, що відображають результативність функціонування бан-

ківської системи в контексті концепції сталого розвитку. 

1. Показники діяльності банків: кількість банків, які мають банківську лі-

цензію; активи банків; власний капітал; кредити, надані суб`єктам господарювання; 

кредити, надані фізичним особам; кошти, залучені від суб'єктів господарювання; 

кошти, залучені від фізичних осіб; результат діяльності; стійкість банків. 
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2. Індикатори макроекономічної та фінансової стійкості: ВВП; індекс ін-

фляції; темпи зростання ВВП; внутрішній державний борг України; зовнішній 

державний борг України; відношення державного і гарантованого державою 

боргу до ВВП; дефіцит бюджету України; обсяг міжнародних резервів. 

3. Статистика зовнішнього сектору: індекс інноваційності економіки; час-

тка витрат на НДР у ВВП; продуктивність праці; частка продукції високотехно-

логічних і наукоємних галузей економіки у ВВП; індекс конкурентоспромож-

ності економіки України. 

4. Показники сталого розвитку: чисельність зайнятого населення; чисельність 

населення України; рівень безробіття; індекс людського розвитку України; частка 

населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум; захист прав власності; 

корупція та хабарництво; прозорість державної політики; здоров'я населення; 

охоплення населення освітою; якість освітніх послуг; вплив оподаткування на 

інвестування; наявність новітніх технологій; якість науково-дослідних установ. 

Відповідно до можливих сценаріїв соціально-економічного розвитку 

України на найближчу перспективу – кризовий сценарій, інерційний сценарій і 

сценарій прориву, було побудовано прогноз значень ключових показників від-

повідно до задач економічного розвитку країни (табл. 1). 

Кризовий сценарій розвитку України передбачає сильний вплив зовнішніх 

факторів на стан економіки країни, серед яких найвагомішим є фактор ескалації 

військового конфлікту на сході України. За таких умов стан банківської системи 

України значно погіршиться, тенденція до перевищення доходів над витратами не 

лише збережеться, але й значно підвищиться, що, в свою чергу, зумовить тиск на 

валютний ринок і підвищення рівня інфляції. Це може призвести до розвитку сис-

темної банківської кризи. Такі умови не сприятимуть розвитку соціальних і еколо-

гічних програм, спрямуванню інвестицій на підтримку процесів сталого розвитку. 

За прогнозами експертів ймовірність кризового сценарію становить мен-

ше 30 % [7, 9]. 

Інерційний сценарій розвитку прогнозує поступове згасання конфлікту на 

Донбасі, пожвавлення банківського сектору та повільне відновлення економіч-

ного зростання.  За  такого  сценарію  відбуватимуться  реформи  в  усіх  сферах 
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Таблиця 1 

Сценарії розвитку банківської системи України 

Задачі Групи 

показ-

ників 

Показники Фактичні 

значення 

(2015) 

Сценарії розвитку 

Сценарій 

прориву 

(2018) 

Інерційний 

сценарій 

(2018) 

Кризовий 

сценарій 

(2018) 
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Кількість банків, які мають банківську ліцен-

зію 163 124 155 182 

Активи банків (млн грн) 1 316 852 1926086 1606186 1280 302 

Власний капітал (млн грн) 148 023 219 263 172 360 155 175 

Кредити, надані суб`єктам господарювання 

(млн грн) 802 582 972 584 897 706 814 991 

Кредити, надані фізичним особам (млн грн) 179 040 268 857 218 072 192 538 

Кошти, залучені від суб'єктів господарювання 

(млн грн) 261 372 323 928 281 701 275 204 

Кошти, залучені від фізичних осіб (млн грн) 416 371 213 219 409 104 210 006 

Результат діяльності (млн грн) -52 966 17 434 4 504 -38 450 

Стійкість банків 0,034 0,439 0,439 0,412 
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і ВВП (млн. грн) 1454931 1913234 1716818 1508763 

Індекс інфляції (%) 124,9 102,3 108,6 112,3 

Темпи зростання ВВП (%) -10,3 31,5 18,0 3,7 

Внутрішній державний борг України (млн. 

грн) 584114,1 4666,5 585298,5 105132,9 

Зовнішній державний борг України (млн. грн) 300025,4 86023,1 298581,267 196295,5 

Відношення державного і гарантованого дер-

жавою боргу до ВВП (%) 38,5 12,3 39,7 20 

Дефіцит бюджету України (% до ВВП) 5,73 1,32 2,17 3,89 

Обсяг міжнародних резервів (млн. дол. США) 17805,59 31841,58 19419,66 18821,84 
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 Індекс інноваційності економіки 0,52 0,66 0,574 0,489 

Частка витрат на НДР у ВВП (%) 0,087 0,12 0,094 0,072 

Продуктивність праці (тис. грн на особу) 80,73 95,21 88.16 82,23 

Частка продукції вискотехнологічних і науко-

ємних галузей економіки у ВВП (%) 0,7 0,9 0,8 0,7 

Індекс конкурентоспроможності економіки 

України 4,05 5,97 3,9 3,08 
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Чисельність зайнятого населення (тис. осіб) 20262,8 22972,3 21151,4 20191,5 

Чисельність населення України (тис.осіб) 45426,2 46372,7 42928,9 40143,7 

Рівень безробіття (%) 8,7 4,9 8,8 9,6 

Індекс людського розвитку України 0,729 0,759 0,738 0,642 

Частка населення з доходами, нижчими за 

прожитковий мінімум (%) 8,9 4,1 7,8 10,8 

Захист прав власності 0,034 0,47 0,054 0,029 

Корупція та хабарництво 0,122 0,442 0,135 0,028 

Прозорість державної політики 0,122 0,442 0,135 0,028 

Здоров'я населення 0,439 0,554 0,514 0,608 

Охоплення населення освітою 0,912 0,932 0,845 0,446 

Якість освітніх послуг 0,534 0,701 0,554 0,381 

Вплив оподаткування на інвестування 0,02 0,168 0,044 0,02 

Наявність новітніх технологій 0,284 0,432 0,337 0,931 

Якість науково-дослідних установ 0,534 0,641 0,582 0,483 
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суспільно-господарської діяльності, зорієнтовані на поступове входження України 

до ЄС. Проте темпи економічного зростання не будуть високими внаслідок ро-

зриву економічних зв’язків з Росією та зруйнованої виробничої інфраструктури 

Донбаського регіону, а рівень соціального забезпечення залишатиметься доволі 

низьким і не відповідатиме високим стандартам якості життя, характерним для 

більшості країн Європи. Процеси сталого розвитку стимулюватимуться зверху 

й відбуватимуться досить мляво. 

Ймовірність реалізації інерційного сценарію розвитку, за прогнозами екс-

пертів [7], становить близько 50 %. 

Сценарій прориву передбачає встановлення миру та стабілізації ситуації 

на Сході, проведення ліберальних реформ, ефективну боротьбу з корупцією, 

скорочення держвитрат і значне пожвавлення банківського сектору за рахунок 

притоку коштів з кредитів МВФ, які спрямовуватимуться на підтримку реформ 

і знизять напруження в банківській сфері. Ефективність економічної діяльності 

та виважена регулятивна політика з боку державних органів і НБУ дозволять 

стабілізувати економіку країну й забезпечити нульову різницю між доходами та 

витратами вже наприкінці 2016 р. Проте експерти доволі низько оцінюють імо-

вірність такого сценарію розвитку – не більше 20 % [7]. 

Оскільки кожен із сценаріїв істотно впливає на процеси діяльності бан-

ківського сектору, а той, у свою чергу, на забезпечення сталого розвитку краї-

ни, на основі офіційних даних НБУ [9] були побудовані не лише зведені про-

гнози розвитку банківської системи України (табл. 1), а й у середовищі 

Deductor Studio було здійснено модельні дослідження з використанням модулю 

Data Mining, які дозволили визначити прогноз розвитку основних показників 

діяльності банківської системи (рис. 2 – 4). 

За результатами, отриманими в процесі оцінювання результативності дія-

льності банківської системи в контексті концепції Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», було побудовано траєкторії розвитку соціально-економічної 

системи країни, збалансовано їх за відповідними показниками та наближено до 

еталонної, або досконалої, траєкторії сталого розвитку. 
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Рис. 2. Основні показники діяльності банківської системи. Сценарій прориву. 

 

Рис. 3. Основні показники діяльності банківської системи. Інерційний сценарій. 

 

Рис. 4. Основні показники діяльності банківської системи. Кризовий сценарій 
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Розроблений інструментарій моделювання сценаріїв розвитку банківської 

системи дозволяє з певним ступенем адекватності здійснювати опис процесів 

розвитку банківської системи на різних рівнях деталізації, враховувати динамі-

ку та дискретний характер змін її елементів, здійснювати формалізацію ресурс-

них, технологічних, логічних та інших обмежень і розв’язувати на єдиній мето-

дологічній основі широкий клас задач стратегічного управління процесами роз-

витку банківської системи. 
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1.4. Трансформація стратегії розвитку національної курортно-

рекреаційної сфери 

Вступ. У сучасній світовій економіці курортні рекреації є однією з най-

більш високоприбуткових сфер господарства. Для багатьох країн вона стала не 

тільки постійно зростаючим джерелом фінансових надходжень, але і за рахунок 

залучень мільйонів туристів починає більш активно розвиватися інфраструкту-

ра цих територій, створюючи нові додаткові робочі місця. Україна володіє по-

тужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння якого може 

принести реальну економічну вигоду. Тому рекреаційна сфера в процесі ринко-

вої трансформації економіки повинна зайняти одне з провідних місць в струк-

турі господарського комплексу країни [1]. 

Однак, незважаючи на багату курортно-рекреаційну ресурсну базу і ши-

року мережу суб'єктів туристичної діяльності, в Україні досі відсутня чітка су-

часна стратегія розвитку курортів, що відповідає загальносвітовим і європейсь-

ким нормам. Як правило, стратегії функціонування і розвитку курортно-

рекреаційних комплексів мають локальний характер і орієнтовані, в першу чер-

гу, на індустрію відпочинку і, тільки потім на відновлення і лікування. В ре-

зультаті, за рівнем розвитку курортно-туристичної індустрії Україна займає од-

не з останніх місць у Європі, а ступінь відповідності діяльності її курортної 

сфери екологічним вимогам до стану навколишнього природного середовища 

та культурно-історичної спадщини досить низька. 

Зниження реальних доходів населення, ослаблення координації діяльності 

комплексів, а також відсутність контролю за використанням природних лікува-

льних ресурсів привели до ряду негативних моментів, що виражається в змен-

шенні кількості відвідувачів більш ніж на 50%, значному скороченню ліжкової 

ємності курортів, встановленні високих цін на курортно-рекреаційні продукти. 

Результатом стало складне соціально-економічне становище національних ку-

рортів, яке на довгі роки визначило стратегію виживання в якості основного 

напрямку свого розвитку. Тому, одним з актуальних напрямків наукових дослі-



МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

46 

джень у цій галузі є розробка моделей стратегій соціально-економічного розви-

тку курортів на основі сучасних вимог ринку [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема трансформації еконо-

мічних систем має глибокі підстави в проблематиці загальної економічної тео-

рії. З нею безпосередньо пов'язані проблеми формування, розвитку, зміни стра-

тегій економічних систем, які досліджувалися в роботах багатьох вчених впро-

довж тривалого періоду часу. У процесі дослідження економічної трансформа-

ції курортно-рекреаційних системи автор спирався на теоретичні розробки, що 

містяться в працях Д. Бела, Э. Денісона, П. Друкера, Дж. Стігліца, Я. Тінберге-

на, Й. Шумпетера та інших вчених [3]. Загальним проблемам перехідних про-

цесів у економіках різних країн, а також проблемі трансформаційної економіки 

присвячені роботи таких українських вчених, як М. Долішній, А. Гальчинський, 

В. Геєць, А. Грищенко та ін. [4].  

У той же час багато аспектів трансформації економічних систем продов-

жують залишатися недостатньо дослідженими. Зокрема, значне прискорення та 

ускладнення світових економічних процесів, посилення міжсистемних інтегра-

цій інтенсифікують трансформаційні зміни і в курортно-рекреаційних системах, 

що вимагає їх ретельного дослідження. На сьогоднішній день ще не до кінця 

розкритий процес трансформації стратегій з врахуванням його складності і не-

визначеності майбутніх етапів розвитку. Ще не склалася цілісна концепція тра-

нсформації курортно-рекреаційних систем, яка б ґрунтувалася на чіткому розу-

мінні її параметрів та їх органічного взаємозв'язку в єдиній цілісній системі.  

Постановка завдання. Цілісне сприйняття складних і неоднозначних 

явищ сучасної економіки, формування комплексної системної концепції еконо-

мічного розвитку курортно-рекреаційних систем, її закономірностей значною 

мірою обумовлено осмисленням економічного середовища функціонування. 

Тенденції системних трансформацій, економічних криз, дисипативних явищ, 

збільшення ризиків супроводжуються зміною стратегій функціонування курор-

тно-рекреаційних систем. Базисом для таких змін виступають трансформації 

економічних процесів, властивих курортно-рекреаційної економіці. Таким чи-

ном виникає необхідність розробки інструментарію для аналізу та практичного 
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застосування трансформаційних перетворень стратегій розвитку курортно-

рекреаційних систем.  

Мета статті полягає в розробці та аналізі моделі трансформації стратегії 

розвитку курортно-рекреаційної системи на основі теорії катастроф. Врахування 

результатів моделювання в практичній діяльності дозволяє забезпечити життє-

здатність курортно-рекреаційних систем в умовах динамічно змінного середо-

вища та ринкових трансформацій, а також передбачає зміщення акцентів з пріо-

ритету аналізу і адаптації на пріоритет «конструювання» власних стратегій роз-

витку. 

Результати досліджень. Сучасні тенденції розвитку курортно-

рекреаційних систем обумовлюють системний підхід до розуміння їх сутності, 

який полягає в сукупності процесів створення, функціонування, взаємодії та 

трансформації різних систем, підпорядкованих єдиній меті функціонування – 

курортно-рекреаційної діяльності. Такий підхід передбачає принципову зміну 

стратегії розвитку. Зміна стратегії – неминуча реакція на адаптацію до динаміч-

но мінливих впливів зовнішнього середовища в умовах існування трансформа-

ційного циклу. Вона тягне за собою структурні зміни, націлені на модифікацію 

курортно-рекреаційних продуктів, оптимізацію бізнес-моделі і трансформацію 

механізму розвитку [5]. 

Багатоплановість і альтернативність підходів до визначення ефективної 

стратегії розвитку курортно-рекреаційних систем пов'язана зі специфікою фор-

мування національної економічної моделі, яка характеризується історичними 

традиціями і наявністю професійного досвіду по використанню стратегічного 

інструментарію для досягнення цілей. Відповідно, під трансформаційною стра-

тегією розвитку курортно-рекреаційних систем будемо розуміти – вироблену і 

підлягаючу постійному коригуванню в результаті невизначеності зовнішнього 

середовища послідовну управляючу дію, що приводить до стійких якісних змін 

курортно-рекреаційної системи в довгостроковій перспективі за рахунок ство-

рення та зміцнення конкурентних переваг. Таке визначення стратегії практично 

означає пріоритет лікувально-відновлювальної діяльності в широкій інтеграції з 

туризмом над індустрією відпочинку. Це дозволяє перейти до методології оріє-
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нтованої на задоволення попиту, як індивідуальних споживачів, так і широких 

верств населення шляхом створення затребуваних конкурентних пропозицій і 

збільшення продажів, що, відповідно, призводить до істотного збільшення при-

бутку курортно-рекреаційних систем. 

Слід зазначити, що національна економіка в даний час знаходиться в про-

цесі трансформації, тобто в процесі переходу від одного соціально-

економічного стану до якісно іншого стану. Така економічна трансформація 

має низку специфічних характеристик і ефектів, що відрізняють її від економік, 

що знаходяться у відносно стаціонарному стані та розвиваються на власній ос-

нові, шляхом самовдосконалення та часткових змін притаманних їй станів, зв'я-

зків і відносин. Ядром проблем трансформацій національної економіки і, відпо-

відно курортно-рекреаційної сфери, є питання, пов'язані зі зміною існуючих те-

хнологій, стандартів функціонування і сформованого економічного порядку, з 

метою забезпечення економічного розвитку. Отже, обираючи ту чи іншу стра-

тегію, курортно-рекреаційна система фактично встановлює свою траєкторію 

економічних трансформацій для досягнення економічного розвитку. Але слід 

також розуміти, що стратегії, які зараз успішно функціонують у зарубіжних ку-

рортно-рекреаційних компаніях, не обов'язково будуть також ефективно функ-

ціонувати в національному середовищі. Тому кожна курортно-рекреаційна сис-

тема повинна розробляти і реалізувати свою власну економічну трансформа-

ційну стратегію, в якій комбінуються елементи різних підходів до економічного 

розвитку [6]. 

Інтенсивні дослідження динаміки соціоекономічних систем в даний час 

пов'язують з теорією економічної динаміки - активно розвиваючимся напрям-

ком сучасного економічного аналізу. Методи якісного дослідження динамічних 

систем, що становлять зміст теорії катастроф і хаосу, є ефективним інструмен-

тарієм отримання інформації про процеси, що протікають в модельованих реа-

льних системах. Використання цієї методології дозволяє провести досить пов-

ний аналіз динаміки ринкового становища економічних систем у результаті пе-

реходу на нову стратегію розвитку [7]. 
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Скористаємося методами теорії катастроф для моделювання трансформа-

ції стратегій розвитку курортно-рекреаційних системи. Катастрофами назива-

ють стрибкоподібні зміни, що виникають у вигляді відповіді системи на плавну 

зміну зовнішніх умов. Теорія катастроф вивчає раптові різкі якісні зміни станів 

динамічних систем, що є результатом повільних гладких малих змін парамет-

рів. Її підходи по суті являють собою методологію моделювання трансформацій 

розвиваючихся процесів, дозволяючи описувати різноманітність розривів з 

єдиною математичної точки зору і отримувати узагальнення цих явищ. Методи 

теорії катастроф можуть бути використані для якісної характеристики різних 

типів економічної динаміки шляхом виявлення структур, що відображають як 

повільні зміни, так і виникнення особливостей в динамічних системах, опису-

ваних гладкими функціями з обмеженою кількістю параметрів при будь-якому 

числі змінних. 

Розглянемо ситуацію, коли курортно-рекреаційна система, що функціо-

нує в рамках старої стратегії і, відповідно, виробляє старий курортно-

рекреаційний продукт, трансформується до нової стратегії розвитку і починає 

виробляти також новий курортно-рекреаційний продукт. Інвестиції на розши-

рення випуску нового продукту будемо отримувати за рахунок витрат, що 

йдуть на модернізацію старого курортно-рекреаційного продукту. Математичну 

модель курортно-рекреаційної системи, що працює за старою стратегією і ви-

пускає тільки старий продукт, можна представити у вигляді: 

21

3   yy
dt

dy
K ,                                                 (1) 

де K  – коефіцієнт пропорційності; y  – випуск старого курортно-рекреаційного 

продукту за час t ; 
dt

dy
 – швидкість зміни випуску старого продукту в часі t ; 

1
  – параметр, який задає витрати (інвестиції) на розширення випуску старого 

продукту; qp 
2

 , де p  – ціна реалізації старого курортно-рекреаційного 

продукту, q  – витрати на розробку нового курортно-рекреаційного продукту. 

У зв’язку із здійсненням економічних трансформацій курортно-

рекреаційна система переходить до нової стратегії розвитку і починає виробля-
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ти новий курортно-рекреаційний продукт. Математичну модель курортно-

рекреаційної системи, що працює за новою стратегією і випускає новий вид 

продукту, можна представити у вигляді: 

43

3   xx
dt

dx
K ,                                                (2) 

де x  – випуск нового курортно-рекреаційного продукту за час t ; 
dt

dx  – швид-

кість зміни випуску нового продукту в часі t ; 
3

  – параметр, який задає витра-

ти (інвестиції) на розширення випуску нового продукту; 
n

p
4

 , де 
n

p  – ціна 

реалізації нового курортно-рекреаційного продукту. 

Так як витрати q  йдуть на розширення випуску нового продукту, то бу-

демо вважати, що q
3

 . Тоді система рівнянь, що описує роботу курортно-

рекреаційної системи з випуском старого і нового продукту, буде мати вигляд: 

n
pqxx

dt

dx
K

qpyy
dt

dy
K





3

1

3 )(

.                                        (3) 

Припустимо, що витрати q  починають здійснюватися в деякий момент 
i

t  

функціонування курортно-рекреаційної системи і тривають протягом часу t  

за законом utq  , де u  – швидкість зміни інвестицій при випуску нового куро-

ртно-рекреаційного продукту. Тоді, варіюючи ціною на старий курортно-

рекреаційний продукт p , ціною на новий продукт 
n

p , інвестиціями на розши-

рення випуску старого продукту 
1

 , початком часу вкладення інвестицій 
i

t  у 

випуск нового продукту, їх тривалістю t  та швидкістю u , можна отримувати 

різні сценарії діяльності курортно-рекреаційної системи, що відрізняються тим 

або іншим варіантом отримання прибутку. 

Розглянемо основні сценарії, отримані в результаті моделювання транс-

формації стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи при різних значен-

нях параметрів. 

1. Сценарій 1. Еволюція економіки курортно-рекреаційної системи, що 

функціонує в рамках старої стратегії розвитку. 
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Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні стратегії розвитку куро-

ртно-рекреаційної системи, був сценарій, відповідний ситуації, коли триває фу-

нкціонування системи в рамках старої стратегії розвитку (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Сценарій виникнення катастрофи в економіці курортно-рекреаційної 

системи при 3
1
 , 3p , 2

n
p , 6

i
t , 2t , 25.2u  

Як видно з рис. 1 економіка курортно-рекреаційної системи, що функціо-

нує в рамках старої стратегії, на перших етапах інтенсивно розвивається, що ві-

дповідає життєвому циклу курортних дестинацій. Зростання прибутку і випуску 

старого курортно-рекреаційного продукту націленого на індустрію відпочинку 

сприяє стійкий попит та невисокі ціні ( 3p ). Проте з моменту часу ( 8.4t ) 

зростання істотно сповільнюється, інвестиції в старий продукт значно зменшу-

ються ( 3
1
 ).  

Починаючи з ( 6t ), відбувається різке стрибкоподібне падіння прибутку 

курортно-рекреаційної системи, що призводить до трансформації стратегії роз-

витку і початку випуску нового продукту. У зв'язку з невисокою швидкістю ін-
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вестицій ( 25.2u ), пізніми термінами трансформації ( 6
i

t ), низькими цінами 

на новий продукт і різким падінням прибутку до нуля до моменту часу ( 8t ) 

курортно-рекреаційна система терпить катастрофу. 

2. Сценарій 2. Трансформаційне зростання економіки курортно-

рекреаційної системи, функціонуючий в рамках нової стратегії розвитку. 

Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні стратегії розвитку курор-

тно-рекреаційної системи, був сценарій, відповідний ситуації завершення еко-

номічних трансформацій і переходу на нову стратегію (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Сценарій зростання економіки курортно-рекреаційної системи  

при 2
1
 , 3p , 4

n
p , 6

i
t , 2t , 3.4u  

Сценарій, представлений на рис. 2, підтверджує концепцію про необхід-

ність переходу на трансформаційну стратегію розвитку. В умовах такої страте-

гії спостерігається посттрансформаційне зростання прибутку ( 8
i

t ), що відпо-

відає протіканню трансформаційного циклу і зростанню довіри ринку. Курорт-

но-рекреаційна система йде від точки катастрофи. Зростанню прибутку і випус-

ку нового курортно-рекреаційного продукту лікувально-відновлювального ха-

рактеру сприяє зростання попиту і підвищення ціни ( 4
n

p ). При цьому змен-
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шуються інвестиції в старий продукт ( 2
1
 ) і зростає швидкість інвестицій у 

новий продукт ( 3.4u ). Слід зазначити, що економічна стратегія управління 

розвитком курортно-рекреаційної системи повинна включати напрямки росту 

загальної вартості надання всіх видів послуг за рахунок реалізації принципу до-

даткової вигоди для споживача, а також принципи вдосконалення та покращен-

ня якості послуг. 

3. Сценарій 3. Зміщення трансформації стратегії розвитку курортно-

рекреаційної системи в часі. 

В умовах існування трансформаційного циклу ранні трансформації розг-

лядаються, як спосіб пом'якшення наслідків кризи [8]. Для моделювання такого 

сценарію зменшимо часові параметри моделі. На рис. 3 представлено сценарій 

ранньої трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи при 

3
i

t . 

 
 

Рис. 3. Сценарій зміщення трансформації стратегії розвитку курортно-

рекреаційної системи при 3
1
 , 3p , 4

n
p , 3

i
t , 2t , 25.2u  

Сценарій, представлений на рис. 3, демонструє ситуацію, коли ранній по-

чаток трансформації стратегії розвитку курортно-рекреаційної системи сприяє 

зростанню довіри ринку, що, відповідно, призводить до більш раннього і знач-

но більшого інвестування в інновації. Курортно-рекреаційна система йде від 
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точки катастрофи, проте середній рівень прибутку зменшується. Такий сцена-

рій можна назвати «стратегією розвороту», тобто якщо відомо, що станеться 

катастрофа, то трансформацію слід здійснювати в ранні терміни. При цьому 

ранній початок інвестування буде вироблятися за рахунок зниження середнього 

рівня прибутку. 

4. Сценарій 4. Зменшення швидкості інвестицій при трансформації стра-

тегії розвитку курортно-рекреаційної системи. 

Ще одним сценарієм, отриманим при моделюванні трансформації страте-

гії розвитку курортно-рекреаційної системи, був сценарій, відповідний ситуації 

«перегріву курортно-рекреаційної економіки» (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Сценарій зменшення швидкості інвестицій  

при 3
1
 , 3p , 4

n
p , 6

i
t , 2t , 2u  

Зазначений сценарій відображає рівень падіння швидкості інвестицій від 

3.4u  до 2u . Курортно-рекреаційна система йде від точки катастрофи, про-

те рівень прибутку різко зменшується. Аналіз сценарію показує, що існує деяка 

критична швидкість інвестицій, при перевищенні якої курортно-рекреаційна 

система терпить катастрофу, тобто перегрівається. Аналогічна ситуація спосте-
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рігається і з інтервалом інвестицій: чим менше інтервал інвестицій при постій-

ній їх швидкості, тим вища ймовірність катастрофи, тобто слід збільшувати об-

сяги інвестицій, але за більш тривалий інтервал часу. 

Висновки. Аналітика результатів моделювання трансформації стратегії 

розвитку курортно-рекреаційної системи при різних значеннях параметрів до-

зволяє зробити висновок про те, що трансформаційні перетворення є одним з 

найважливіших компонентів досягнення економічного розвитку, а, отже, і ефе-

ктивного функціонування курортно-рекреаційної економіки в цілому. Трансфо-

рмація стратегії в процесі протікання трансформаційного циклу повинна відпо-

відати другому сценарію моделі, тобто трансформаційному зростанню економі-

ки курортно-рекреаційної системи, що функціонує в рамках нової стратегії роз-

витку. У цьому випадку відбувається істотне збільшення прибутку курортно-

рекреаційної системи і зростання попиту на курортно-рекреаційні продукти. 
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1.5. Пенсионные стратегии в условиях дезинтеграционных / реинте-

грационных процессов 

Социально-экономические и политические процессы, происходящие в 

последние годы в Украине, обусловленные внутренними противоречиями и 

внешней агрессией, создали предпосылки для аннексии Крыма и образования 

самопровозглашенных республик ЛНР/ДНР. Запущен дезинтеграционный про-

цесс – процесс распада целостной структуры, разделения ее на части, ослабле-

ния, нарушения и разрыва связей и отношений в целостной системе. 

Одной из главных проблем, возникающих при разделении современного 

социального государства, является пенсионное обеспечение населения новой 

структуры. Распределительная пенсионная система по принципу финансирова-

ния является нефондируемой – солидарной. Солидарной как во времени, так и в 

пространстве. Поэтому процесс дезинтеграции ставит вопросы о социальной 

справедливости, экономической эффективности и политической целесообраз-

ности финансирования пенсий населения аннексированных территорий и само-

провозглашенных республик. И от  правильности их решения зависит перспек-

тива территориального и ментального восстановления страны. 

Разработка государственной пенсионной стратегии при отсутствии ретро-

спективной количественной информации по динамике развития пенсионной си-

стемы в условиях дезинтеграционных процессов предопределяет использование 

сценарного метода прогнозирования, а проблематичность сбора данных про-

гнозного фона – использование метода исторической аналогии. Детерми-

нанты дезинтеграционных процессов в Украине идентичны таковым в Молда-

вии и Грузии, в некотором смысле в Косово. Проанализируем их в контексте 

пенсионного обеспечения. 

Общее количество пенсионеров в Приднестровской Молдавской Респуб-

лике (ПМР) около 140,798 тыс. чел. (27,3 % всего населения) [1]. Основной ис-

точник формирования ресурсов солидарной пенсионной системы – единый со-

циальный налог (20,7 % направляется на пенсионное обеспечение), однако в 
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настоящее время он покрывает лишь 47,5 % потребности пенсионного фонда, а 

с учётом отчислений от налога на доходы – около 55 % [2, с. 56], поэтому под-

держание размера пенсий на существующем уровне происходит путём привле-

чения гуманитарной помощи. С 2008 г. осуществляется так называемый «гума-

нитарный проект РФ в Приднестровье»: поступающие средства направляются 

на выплату надбавки к пенсиям в размере 165 руб. ПМР [3] (при минимальном 

размере пенсии по возрасту 616 руб. ПМР [4]). Но с 1.07.2014 г. процесс выплат 

«российских доплат» к пенсиям в ПМР имеет нерегулярный характер, что в ре-

зультате привело к понижению пенсий на 30 %. В последний год активно на 

официальном уровне обсуждается вопрос изменения схемы финансирования 

пенсий: российские пенсии для граждан РФ вместо «российских надбавок» для 

всех (пенсионеров с российским гражданством в ПМР порядка 50 тыс. чел., т.е. 

35,5 % всех пенсионеров), что активизировало процесс получения российского 

гражданства. 

Общее количество пенсионеров Республики Абхазия (РА) около 

50 тыс. чел. (20,7 % всего населения) [5]. Пенсионный фонд РА формируется за 

счёт страховых взносов, в то же время россиянам, проживающим в РА, осу-

ществляются доплаты из Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

Численность таких пенсионеров на 1.01.2015 составляет 32,058 тыс. чел. (64 % 

всех пенсионеров) [6]. С 1.01.2015 года в РА реализуется соглашение, направ-

ленное на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян, проживающих 

на территории РА, до уровня пенсионного обеспечения в Южном федеральном 

округе РФ – в дополнение к пенсии установлена ежемесячная доплата из ПФР: 

с 1.01.2015 – 20 % от назначенной общей суммы пенсионного обеспечения, 

установленного на 1.01.2015, с 1.04.2016 – 40 % и с 1.04.2017 – 62 % [6]. 

В Республике Южная Осетия (РЮО) основная часть населения имеет 

двойное гражданство, по данным опроса – 45 074 чел. (84,2 % всего населения). 

Доходы бюджета Пенсионного фонда РЮО складываются из страховых отчис-

лений бюджетных организаций (73 %) и страховых взносов хозрасчетных орга-

низаций (27 %). В Законе «О бюджете пенсионного фонда РЮО на 2016 год» 

предусматривается рост количества пенсионеров на 11,2 % до 4036 чел. [7]. В 
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Законе «О государственном бюджете РЮО на 2016 год» определено: 92,2 % 

доходов – финансовая помощь РФ, 7,8 % – собственные доходы. В 2015 г. меж-

ду РФ и РЮО был подписан договор о сотрудничестве и интеграции, согласно 

которому РФ будет обеспечивать безопасность РЮО и охрану ее границ, а так-

же повысит пенсии и зарплаты госслужащим до уровня Северо-Кавказского 

федерального округа РФ [8]. 

Таким образом, в «республиках», где стейкхолдером «независимости» яв-

ляется РФ, наблюдаются такие общие закономерности (табл. 1): 1) они не яв-

ляются самофинансируемыми государственными образованиями, поэтому без 

помощи заинтересованных государств их существование и функционирование 

пенсионных систем затруднительно или даже невозможно; 2) население трудо-

способного возраста «республик» в большинстве своем не участвует в финан-

сировании пенсий текущих пенсионеров и не формирует собственную пенсию – 

внешнее финансирование страны-донора закрепляет инфантильное поведение и 

ожидание присоединения к РФ; 3) РФ осуществляет переход от полного финан-

сирования пенсий или «российских надбавок» для всех пенсионеров к россий-

ским пенсиям только гражданам РФ; 4) Молдавия и Грузия продолжают вы-

плачивать пенсии своим гражданам, проживающим на территориях самопро-

возглашенных ПМР, РА, РЮО, но получение пенсии возможно лишь на терри-

тории Молдавии или Грузии соответственно. 

В Косово несколько иная ситуация, здесь организована новая пенсионная 

система [9, с. 10], состоящая по международной классификации из «нулевого 

уровня» (базовая пенсия, выплачиваемая из государственного бюджета Косово 

всем постоянно проживающим в Косово лицам в возрасте свыше 65 лет) и ІІ 

уровня (обязательная накопительная система, в которой сбор взносов, управле-

ние активами и учет осуществляет Государственный Траст пенсионных сбере-

жений Косово). Но лица, работавшие в бывшей Югославии до 1999 г., со стра-

ховым стажем не менее 15 лет имеют право на пенсию из І уровня (солидарная 

пенсионная система). Пенсионные расходы Сербии в Косово за 2007-2011 гг. 

составили 349,5 млн. евро [10]. 
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Таблица 1 

Финансирование пенсий страной-донором в квазигосударствах 

Квази-

государство 

Численность пенсионе-

ров, тыс. чел. (%) 

Коэффи-

циент пен-

сионной 

нагрузки
1 

Финансирование 

пенсий РФ 

общая граждан РФ текущее перспективное 

Приднестровская 

Молдавская 

Республика 

(ПМР) 

140,798 

(27,3 % 

населения) 

50,010 

(35,5 % пен-

сионеров) 

1,002 надбавки всем 

пенсионерам: 

26,8 % минималь-

ной пенсии по 

возрасту 

российские пен-

сии для граждан 

РФ 

Республика 

Абхазия (РА)  

50,000 

(20,7 % 

населения) 

32,058 

(64,1 % пен-

сионеров) 

1,225 с 1.01.15 повыше-

ние пенсий граж-

данам РФ до 

уровня ЮФО
2
 

РФ: доплата 20 %  

доплаты граж-

данам РФ: 

с 1.04.16 – 40 % 

с 1.04.17 – 62 % 

Республика 

Южная Осетия 

(РЮО)  

4,036 

(7,5 % 

населения) 

3,398 

(84,2 % пен-

сионеров) 

2,351 92,2 % доходов 

госбюджета – фи-

нансовая помощь 

РФ 

повышение пен-

сий гражданам 

РФ до уровня 

СКФО
3
 РФ 

1 
Отношение численности пенсионеров к численности занятого населения; 

2
 Южный 

федеральный округ; 
3
 Северо-Кавказский федеральный округ. 

Источник: систематизировано авторами на основе [1-8] 

 

Что касается пенсионного обеспечения в т.н. ЛНР/ДНР, то по состоянию 

на 1.01.2016 из 1 270 тыс. пенсионеров, которые на временно оккупированных 

территориях имели право на получение пенсий, 956 тыс. выплачивались пенсии 

органами ПФУ (на 1.01.15 – 598,8 тыс.) [11], часть этих граждан на самом деле 

продолжают проживать на временно оккупированных территориях. Общая 

сумма выплат пенсионерам-переселенцам в 2015 г. составила 29,4 млрд. грн., в 

то время как поступления в ПФУ из Донецкой и Луганской областей сократи-

лись на 8,5 млрд. грн. В то же время всем пенсионерам, находящимся на учете в 

пенсионных фондах ЛНР/ДНР (1 078,791 тыс. чел.), осуществляются пенсион-

ные выплаты, финансируемые РФ, что обходится РФ ежемесячно в 

2 418 378 168 руб. (30 млн. евро) [12]. В 2015 г. в ЛНР/ДНР началась работа по 

выявлению получателей «двойных пенсий». На территории Украины также 

проводится работа по верификации выплат временно перемещенных лицам. 
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Вместе с тем существуют неоднозначные ситуации, в которых получение 

и украинской и «республиканской» пенсии де-факто становится легитимным. 

Отдельные предприятия, которые работают на территории, неподконтрольной 

Украине, платят налоги и в Государственный бюджет Украины (и соответ-

ственно страховые взносы в ПФУ), и так называемым ЛНР/ДНР, поскольку 

иначе они не смогут там существовать. В частности, таким образом осуществ-

ляет свою деятельность «Алчевский металлургический комбинат». 

Однако в своей массе субъекты хозяйствования и работающее население 

«республик» не осуществляют страховые взносы в ПФУ. При этом, пенсионеры 

требуют и получают пенсии от Украины с помощью механизма ложного вы-

нужденного переселения. Еще раз подчеркнем, что внешнее финансирование 

РФ, как и пенсионное обеспечение со стороны Украины без соответствующего 

страхового взноса, закрепляет инфантильное и коллаборационистское поведе-

ние населения. С другой стороны, жесткая политика Украины относительно 

пенсионеров аннексированных или отделившихся территорий усиливает стрем-

ление к дальнейшему разделению. 

Перспективные стратегии ПФУ относительно степени охвата пенсион-

ным обеспечением населения временно оккупированных территорий опреде-

ляются в зависимости от возможных сценариев протекания реинтеграционных / 

дезинтеграционных процессов. Глубина и степень проработки сценариев реин-

теграци Донбасса в [13] позволяют положить их в основу данного исследова-

ния. Авторы рассматривают три сценария реинтеграции временно оккупиро-

ванных территорий: хорватский (силовая операция), молдавский (компромисс с 

марионеточным режимом на основе Минских договоренностей), немецкий (ре-

интеграция на основе волеизъявления их жителей), а также сценарий заморо-

женного конфликта. 

Прежде чем рассматривать сущность, положительные и отрицательные 

стороны возможных стратегий ПФУ в условиях определенных сценариев реин-

теграции или замороженного конфликта следует отметить два общих аспекта: 

1) реализация всех сценариев в кратко- и среднесрочной перспективе осу-

ществляется на фоне общего спада экономики, включая финансовые потери 
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Украины от сокращения экономического сотрудничества с РФ; 2) способность 

РФ достаточно долго финансировать все аннексированные и оккупированные 

территории (в том числе, реализовывать собственные сценарии и пенсионные 

стратегии) в решающей степени зависит от текущего и перспективного состоя-

ния экономики РФ. Поэтому, ожидаемые пенсионные расходы ПФУ зависят от 

целей и стратегии реинтеграции, адекватной оценки степени и длительности 

финансирования РФ пенсий населения на временно оккупированных террито-

риях Украины – стратегий РФ (табл. 2). Сочетание стратегий ПФУ и РФ в усло-

виях различных сценариев реинтеграции обеспечивают определенные пенсион-

ные расходы ПФУ aij  6;1,4;1  ji  – элементы платежной матрицы стратеги-

ческой игры. 

Таблица 2 

Матрица ожидаемых расходов Пенсионного фонда Украины 

Сценарии 

реинтеграции 

временно 

оккупированной 

части Донбасса 

Хорватский 

(военный) 
Молдавский 

(Минские 

договоренности) 

Немецкий 

(добровольная 

реинтеграция) 

Замороженный 

конфликт 

Стратегии  

ПФУ 

Стратегии РФ 

Восстано- 

вительная  
Компромиссная Восстано- 

вительная  

Инерцион- 

ная  

Пас-

сивная 

Актив- 

ная  

Выплата пенсий 

всем пенсионерам 

a11
 

a12 a13 a14 a15 a16 

Выплата пенсий 

гражданам РФ 

a21 a22 a23 a24 a25 a26 

Выплата доплат к 

«республиканским 

пенсиям» 

a31 a32 a33 a34 a35 a36 

Прекращение фи-

нансирования РФ 

a41 a42 a43 a44 a45 a46 

Источник: разработано авторами 

Хорватский сценарий реинтеграции (осуществление военной операции по 

освобождению оккупированных территорий) / восстановительная стратегия 

ПФУ. Восстановительная стратегия предполагает возобновление пенсионных 

выплат всем пенсионерам, которые на временно оккупированных территориях 

имели право на получение пенсий из ПФУ, а также пенсионерам, которые за 
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время оккупации приобрели право на пенсии по законодательству Украины, в 

том числе компенсация за недополучение пенсий за период оккупации. 

Позитивные последствия: 

1. Восстановление структурных связей системы пенсионного обеспече-

ния Украины. 

2. Сокращение административных расходов, связанных с выполнением 

функций, возложенных на органы ПФУ в период оккупации (за 2015 год адми-

нистративные расходы выросли на 160,9 млн. грн. или на 7,2% [11]). 

3. Возобновление подготовки введения накопительной системы обще-

обязательного государственного пенсионного страхования (ІІ уровня нацио-

нальной пенсионной системы). 

4. Возобновление функционирования в полном объеме системы негосу-

дарственного пенсионного обеспечения (ІІІ уровня национальной пенсионной 

системы). 

Негативные последствия: 

1. В краткосрочной перспективе активизация миграционных процессов, 

(увеличение временно перемещенных лиц, в т.ч. пенсионеров) и неизбежное 

увеличение вследствие военных действий количества пенсионеров по инвалид-

ности и потере кормильца. 

2. Возобновление всех пенсионных выплат и выплаты компенсаций в 

кратко- и среднесрочной перспективе приведет к увеличению пенсионных рас-

ходов и, следовательно, увеличению дефицита бюджета ПФУ (расчетная сума 

невыплаченных за период с августа 2014 г. пенсий пенсионерам Донецкой и 

Луганской областей, которые проживают на неподконтрольной территории, по 

состоянию на 01.01.16 составляет 6,4 млрд. грн., в том числе за 2015 г. 

4,7 млрд. грн. [11, с. 7]). 

3. Восстановление экономики разрушенных войной территорий увеличит 

нагрузку на Государственный бюджет Украины и, как следствие, бюджет ПФУ. 

4. Увеличение (индексация) пенсий в условиях дефицита бюджета ПФУ 

и Государственного бюджета Украины в краткосрочной перспективе становит-

ся проблематичным. 
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5. Возможно сокращение финансовой поддержки Европейским Союзом, 

отрицающим силовой сценарий реинтеграции оккупированных территорий. 

При реализации восстановительной стратегии по хорватскому сценарию 

реинтеграции необходимо использовать опыт восстановления на ранее осво-

божденных территориях Донбасса (Славянск, Лисичанск и др.). 

Молдавский сценарий реинтеграции (компромисс с представителями 

ЛНР/ДНР на основе Минских договоренностей) / компромиссная стратегия 

ПФУ. Стратегия ПФУ предусматривает фактический отказ от оккупированных 

территорий в расчете на перспективу их возврата в неопределенном будущем. 

Ответственность за пенсионное обеспечение граждан ложится на пенсионные 

фонды «республик» и опосредованно на РФ. Тем не менее Украина имеет «мо-

ральные пенсионные обязательства» перед своими гражданами (может быть 

даже бывшими). При этом сценарии возможна реализация компромиссной (ко-

совской) стратегии ПФУ, состоящей в выплате базовых пенсий по возрасту 

только гражданам Украины старше 60-ти лет и при наличии страхового стажа 

не менее 15 лет до 2014 г. без индексаций и доплат, т.е. ограничение размера 

выплачиваемых пенсий размером прожиточного минимума для нетрудоспособ-

ных. Такой подход преследует цель активизировать население на сближение с 

Украиной: не полностью оттолкнув его, но показав при этом, что независи-

мость должна быть не только политической, но и экономической. 

С финансовой точки зрения для ПФУ этот сценарий наиболее безболез-

ненный. Поведение пенсионеров в этом случае будет зависеть от уровня «рес-

публиканских пенсий» и «российских доплат», а в среднесрочной перспективе 

от развития политической ситуации, в частности получения населением рес-

публик гражданства РФ и, следовательно, «российских пенсий». 

Позитивные последствия: 

1. Часть пенсионеров (или все) получит российские пенсии или доплаты, 

что в среднесрочной перспективе в условиях контроля органами пенсионных 

фондов ЛНР/ДНР получателей «двойных» пенсий, вероятно, сократит количе-

ство получателей пенсий из ПФУ. 
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2. Выплата только базовых пенсий ограниченному количеству пенсионе-

ров сократит нагрузку на бюджет ПФУ. 

3. Сохраняется финансовая поддержка МВФ, ЕС, других международ-

ных организаций. 

4. Предоставляется международная финансовая помощь на восстановле-

ние Донбасса. 

Вместе с тем ограничение по пенсионному обеспечению закрепит колла-

борационистское поведение населения и усилит его стремление к дальнейшему 

разделению. 

Немецкий сценарий реинтеграции (добровольная реинтеграция оккупи-

рованных территорий на основе волеизъявления их жителей и организованного 

для этого специального переговорного процесса) / восстановительная стратегия 

ПФУ. Стратегия ПФУ в этом случае аналогична восстановительной стратегии 

по хорватскому сценарию реинтеграции, но есть два важных отличия. Первое 

состоит в сроках реализации: если военный сценарий теоретически возможен в 

краткосрочной перспективе, то для изменения ментальности подавляющего 

большинства жителей временно оккупированных территорий, переоценки ними 

причин дезинтеграции потребуются годы. Второе – в сохранении финансовой 

поддержки международных структур, в том числе для восстановления пенси-

онной системы на реинтегрированных территориях. 

На текущий момент этот сценарий кажется маловероятным, но именно 

его необходимо поставить в качестве цели национальной стратегии территори-

альной и социальной реинтеграции Донбасса. 

Наиболее вероятным же в краткосрочной перспективе является сценарий 

замороженного конфликта, в этом случае пенсионное обеспечение граждан на 

временно оккупированных территориях должно осуществляться по принципу 

контролируемости (ограничение лицам, которые могут препятствовать реинте-

грации) и целесообразности (финансовой и политической) с целью доброволь-

ная реинтеграция через переосмысление причин дезинтеграции. Поскольку 

пенсионеры, во-первых, составляют 28,15% населения оккупированных терри-

торий (1 078,791 тыс. пенсионеров из 3 829, 240 тыс. чел. постоянного населе-
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ния по данным «Главного управления статистики ДНР» [14] и «Государствен-

ного комитета статистики ЛНР» [15]) во-вторых, являются наиболее активной 

частью процессов волеизъявления, то именно за их «проукраинские голоса» и 

следует бороться. В этом контексте пенсионное обеспечение играет решающее 

значение. 

С целью достижения рационального сочетания контролируемости и целе-

сообразности следует рассматривать три основные стратегии ПФУ в условиях 

замороженного конфликта. 

1. Инерционная стратегия – начисление/выплата пенсий всем пенсионе-

рам, которые на временно оккупированных территориях имели право на полу-

чение пенсий из ПФУ, с частичной верификацией выплат. Такой стратегии 

ПФУ придерживался в 2015 г. Это обеспечило сумму пенсионных выплат a14 = 

29,4 млрд. грн. [11, с. 6] (11,22 % пенсионных выплат ПФУ), но не привело к 

изменению как патерналистского мышления, так и коллаборационистского по-

ведения населения оккупированных территорий. 

2. Пассивная стратегия – начисление/выплата пенсий всем пенсионерам, 

которые на временно оккупированных территориях имели право на получение 

пенсий из ПФУ, без верификации выплат. Очевидно, эта стратегия с финансо-

вой точки зрения наиболее неблагоприятная для бюджета ПФУ, в то же время, 

как показала практика последних двух лет реализации инерционной стратегии, 

получение пенсий не меняет поведенческие особенности и взгляды местного 

населения. 

3. Активная стратегия – начисление/выплата пенсий только фактически 

проживающим на территории, подконтрольной Украине, пенсионерам с обяза-

тельной регулярной верификацией выплат. С этической точки зрения эта стра-

тегия наиболее неоднозначна для большинства, но согласно Закону Украины 

№1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» 

обязательным является «контроль достоверности представленных страховате-

лями и застрахованными лицами сведений, используемых в системе персони-

фицированного учета». ПФУ начинает реализовывать ее в 2016 г. Путем прове-

рок установлено тысячи «мертвых душ» – людей, которым выплаты пере-
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оформляли без личного присутствия, а в ряде случаев умершим или безвестно 

отсутствующим (только в Харьковской области из реестров вычеркнуто 88 тыс. 

переселенцев [16]). Естественно это привело к панике и недовольству в среде 

пенсионеров, проживающих на оккупированных территориях. 

К базовым стратегиям в условиях замороженного конфликта следует до-

бавить необходимость во всех трех случаях использовать элементы индивиду-

альной реинтеграции. Например, создавать специальные адресные проекты 

пенсионного обеспечения, содействовать возвращению (сохранению) предпри-

ятий под юрисдикцию Украины. Выплата зарплат и пенсий работникам этих 

предприятий будет способствовать их социальной и психологической реинте-

грации, а также распространению по законам массовых процессов (эпидемии) 

реинтеграционного мышления. 

Кратко остановимся на проблеме Крыма. Общее количество пенсионеров 

в Крыму и Севастополе на момент аннексии (19.03.14) составляло 677 тыс. че-

ловек, их пенсионное обеспечение взяла на себя РФ. В тоже время на подкон-

трольной Украине территории по состоянию на 01.01.2016 получают пенсии 2,3 

тыс. переселенцев из Автономной республики Крым [11, с. 5]. 

Возвращение оккупированного Крыма ученые и эксперты видят по таким 

возможным сценариям [13, с. 416]: сценарий вооруженного отвоевания (рекон-

кисты), сценарий «народной» войны (народная дипломатия и гражданское 

наступление на оккупированный Крым, которые будут происходить вне госу-

дарственных институтов или при молчаливом их согласии), сценарий мирной 

реинтеграции (привлечение социально-экономической динамикой или прогрес-

сом), сценарий мирной реинтеграции дипломатическими способами. Осу-

ществление этих сценариев, вероятно, возможно лишь в долгосрочной перспек-

тиве, при этом по всем сценариям реализуется восстановительная стратегия 

ПФУ в сочетании с вероятным прекращением финансирования РФ пенсий пен-

сионерам, получившим гражданство РФ в период аннексии. 

В заключение следует отметить, что только экономический рост и поли-

тическая стабильность, разумная информационная политика, продуманная гос-

ударственная пенсионная стратегия обеспечат реализацию наиболее благопри-
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ятного для Украины сценария добровольной реинтеграция оккупированных 

территорий на основе волеизъявления их жителей, переосмысливших причины 

дезинтеграционных процессов и изменивших отношение к ним, несмотря на то, 

что это в краткосрочном периоде увеличит нагрузку как на Государственный 

бюджет, так и на бюджет ПФУ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Распоряжение Президента ПМР № 6рп «Об отклонении Президентом ПМР отдельных 

положений Закона ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального страхо-

вания ПМР на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» [Электронный ресурс] : Прези-

дент ПМР. – Режим доступа : http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-

no-6rp-ob-otklonenii-prezidentom-pmr-otdelnyh-polozheniy-zakona 

2. Современное состояние и перспективы развития пенсионной системы ПМР 

[Электронный ресурс] : Вестник Приднестровского республиканского банка. – 2013. – 

№ 11 (174). – С. 51–59. – Режим доступа : http://www.cbpmr.net/resource/prbvd174.pdf 

3. Приднестровье: Российские пенсии для граждан РФ вместо «российских надбавок» для 

всех? [Электронный ресурс] : Информационное агентство «REGNUM». – Режим доступа : 

http://regnum.ru/news/1857955.html  

4. Пенсионное страхование [Электронный ресурс] : Единый Государственный Фонд 

Социального Страхования Приднестровской Молдавской Республики. – Режим доступа : 

http://ef-pmr.org/pensii/ 

5. В месяц на выплату абхазских пенсий требуется более 62 млн. рублей [Электронный 

ресурс] : Информационное агентство «Абхазия-Информ». – Режим доступа : 

http://abkhazinform.com/intervyu/item/969-v-mesyats-na-vyplatu-abkhazskikh-pensij-trebuetsya-

bolee-62-mln-rublej 

6. Редичкина К. Россиянам в Абхазии повышают пенсии [Электронный ресурс] / 

К. Редичкина // Парламентская газета. – Режим доступа : https://www.pnp.ru/news/detail/111662 

7. Правительство Южной Осетии одобрило проект закона Республики «О бюджете 

пенсионного фонда Республики на 2016 год» [Электронный ресурс] : ИА «Рес». – Режим 

доступа : http://cominf.org/node/1166507103 

8. Россия будет обеспечивать рост пенсий живущих в Южной Осетии россиян [Электрон-

ный ресурс] : РИА Новости. – Режим доступа : http://ria.ru/society/20150318/ 1053235808.html 

9. Косово / Справочный материал о государстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.iom.ee/varre/failid/File/riigid/Kosovo%20RUS.pdf 

10.  Митрович Р. Во сколько Сербии обходится Косово? [Электронный ресурс] / Р. 

Митрович. – Режим доступа : http://ruserbia.com/politics/730-vo-skolko-serbii-obkhoditsya-

kosovo 

http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-6rp-ob-otklonenii-prezidentom-pmr-otdelnyh-polozheniy-zakona
http://president.gospmr.ru/ru/news/rasporyazhenie-prezidenta-pmr-no-6rp-ob-otklonenii-prezidentom-pmr-otdelnyh-polozheniy-zakona
http://regnum.ru/news/1857955.html
http://abkhazinform.com/intervyu/item/969-v-mesyats-na-vyplatu-abkhazskikh-pensij-trebuetsya-bolee-62-mln-rublej
http://abkhazinform.com/intervyu/item/969-v-mesyats-na-vyplatu-abkhazskikh-pensij-trebuetsya-bolee-62-mln-rublej
https://www.pnp.ru/news/detail/111662
ИА%20
http://cominf.org/node/1166507103
http://www.iom.ee/varre/failid/File/riigid/Kosovo%20RUS.pdf
http://ruserbia.com/politics/730-vo-skolko-serbii-obkhoditsya-kosovo
http://ruserbia.com/politics/730-vo-skolko-serbii-obkhoditsya-kosovo
http://ruserbia.com/politics/730-vo-skolko-serbii-obkhoditsya-kosovo


МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

68 

11. Звіт про роботу Пенсійного фонду України у 2015 році [Електронний ресурс] : Пенсій-

ний фонд України. – Режим доступу : http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document? 

id=243697 

12.  Röpcke J. How Russia finances the Ukrainian rebel territories [Electronic resource] / J. Röpcke 

// Bild. – 16.01.2016. – Access mode : http://m.bild.de/ politik/ausland/ukraine-konflikt/russia-

finances-donbass-44151166.bildMobile.html 

13. Донбас і Крим: ціна повернення : монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна, О. С. 

Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 474 с. 

14. Численность населения Донецкой Народной Республики на 1 января 2016 года 

[Электронный ресурс] : Главное управление статистики ДНР. – Режим доступа : 

http://glavstat.govdnr.ru/ 

15. Численность населения по Луганской Народной Республике на 1 февраля 2016 года 

[Электронный ресурс] : Государственный комитет статистики ЛНР. – Режим доступа : 

http://gkslg.info/ 

16. Сборщикова В. В СБУ устроили «переселенческие чистки», в Донецке грозят ответом 

[Электронный ресурс] / В. Сборщикова // Комсомольская правда в Украине. – 2016. – 

№ 2379. – Режим доступа : http://kp.ua/incidents/531067-v-sbu-ustroyly-pereselencheskye-

chystky-v-donetske-hroziat-otvetom 

 

http://www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document?id=243697
http://m.bild.de/politik/ausland/ukraine-konflikt/russia-finances-donbass-44151166.bildMobile.html
http://m.bild.de/politik/ausland/ukraine-konflikt/russia-finances-donbass-44151166.bildMobile.html
Главное%20управление%20статистики%20ДНР
http://glavstat.govdnr.ru/
http://gkslg.info/files/chisl_0116.pdf
http://gkslg.info/


МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

69 

1.6. Структура экономики как фактор электропотребления регионов 

РФ: количественный анализ влияния 

Введение. В настоящее время повышение эффективности использования 

энергии рассматривается в качестве приоритета экономической политики в 

большинстве стран мира. В перспективе до 2050 года следует ожидать перехода 

мировой энергетики в новое качественное состояние, отличительными чертами 

которого будут являться: замещение исчерпаемых углеводородных ресурсов 

(угля, нефти, газа) возобновляемыми источниками энергии – энергией ветра, 

солнца, геотермальных источников и т.п.; интеграция энергетики с другими вы-

соко технологичными отраслями и переход ко всеобщему производству энер-

гии, в том числе в быту (например, «активный дом», который снабжается элек-

троэнергией по технологии Smart Grid) [4, С. 20-25]; интеллектуализация и ав-

томатизация управления энергетическими потоками на основе перехода от «си-

ловой» к «умной» энергетике; формирование конкурентоспособных замените-

лей нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива; бурное раз-

витие нанотехнологий и внедрение их в энергетику для повышения энергоэф-

фективности [7 С. 5-6; 9; 10]. Каждое из перечисленных направлений развития 

глобальной энергетики уже сейчас превращается в самостоятельную отрасль 

мировой экономики с оборотом до сотен миллиардов долларов. Все они демон-

стрируют высокие и устойчивые темпы роста [12, C. 14]. 

В России государственная политика энергоэффективности определяется 

Энергетической стратегией страны. Ныне действует Энергетическая стратегия 

РФ на период до 2030 г.[15] (далее – ЭС-2030). Вместе с тем, подготовлен про-

ект обновленной Энергетической стратегии России на период до 2035 г. [16] 

(далее – ЭС-2035). Согласно ЭС-2030 ожидается, что в России к 2030 г. будет 

обеспечен опережающий рост малоэнергоемких секторов экономики за счет 

технологического энергосбережения. В результате удельная энергоемкость 

ВВП должна сократиться более чем в 2 раза, а удельная электроемкость ВВП – 

не менее чем в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2005 года. Для достижения по-
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ставленной цели на национальном, региональном и муниципальном уровнях 

разработаны и реализуются программы энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. 

В последние годы в действительности наблюдается некоторое сокраще-

ние энергоемкости российской экономики по отношению к уровню 2005 года. 

Однако в проекте ЭС-2035 отмечено, что основной вклад в этот результат мог-

ли внести структурные сдвиги в экономике, а также восстановительный рост в 

промышленности (эффект сокращения удельных расходов энергии за счет рас-

ширения масштаба производства), в то время как влияние наиболее важного 

технологического фактора было незначительным. Для подтверждения или 

опровержения этого утверждения, а также для обоснованной оценки результа-

тивности мер по энергосбережению, проводимых в различных регионах, необ-

ходим мониторинг энергоэффективности, включающий оценку вкладов раз-

личных факторов в динамику энергопотребления на национальном и регио-

нальном уровнях. Действующая российская система учета энергоэффективно-

сти указанную задачу пока не решает. Это актуализирует независимые иссле-

дования по оценке влияния различных факторов на энергоемкость и энергопо-

требление регионов. Структурный фактор представляет особый интерес в связи 

особой ролью, отведенной ему в ЭС-2035.  

В связи с тем, что универсальным энергоносителем, потребляемым во 

всех производственных процессах, является электроэнергия и в открытом до-

ступе наиболее полно представлены данные о потреблении именно этого энер-

горесурса, в настоящем разделе «энергоемкость» рассматривается на примере 

«электроемкости».  

1. Количественный анализ дифференциации регионов РФ по структуре и 

электроемкости ВРП 

Различие в структуре ВРП – один из основных факторов, влияющих на 

электроемкость региональных экономик. При прочих равных условиях 

электроемкость экономики тем выше, чем больший вклад в ВРП вносят отрасли 

сферы производства и чем меньшую долю – виды деятельности непроизвод-

ственной сферы (преимущественно – сферы услуг) [8, 9].  
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В литературе, посвященной проблемам энергоэффективности, широко 

используется принцип разделения регионов РФ по структуре их ВРП на «ди-

версифицированные», «аграрно-биоресурсные», «сырьевые», «бюджето-

зависимые» и «торгово-финансовые» (см., например: [2; 8; 10; 14]). Вместе с 

тем, во-первых, единой методики для такой дифференциации не существует, 

во-вторых, применяемые в отдельных исследованиях методики не раскрывают-

ся; в-третьих, любое такое разбиение имеет статический характер, а с течением 

времени структура ВРП региона может измениться. Поэтому предложенная в 

[6; 13] методика группировки регионов по типам структуры их ВРП представ-

ляет научно-практический интерес. Она позволяет проводить межгрупповой и 

внутригрупповой анализ дифференциации уровней энергоемкости ВРП для 

изучения зависимости энергоэффективности региона от структурного фактора. 

Типологизации субъектов РФ по структуре экономики заключается в по-

строении методом кластерного анализа однородных групп регионов по призна-

ку доминирования в их структуре одного из укрупненных разделов ВРП. Доми-

нирование при этом рассматривается не по отношению к долям других укруп-

ненных секторов, а по отношению к среднероссийскому значению доли этого 

сектора в структуре регионов РФ. Выявленный таким образом укрупненный 

раздел ВРП является профилирующим для всех регионов, попавших в одно-

родную группу, и дает название типу регионов этой группы: аграрно-

биоресурсный, сырьевой, промышленный, бюджето-зависимый. Вместе с тем, 

формируется отдельная группа, в которую включаются регионы, структура 

экономики которых не содержит доминирующего раздела (значения долей 

укрупненных секторов экономики для них близки к соответствующим средне-

российским значениям). Это регионы с так называемой диверсифицированной 

экономикой [6; 13].  

В качестве критерия однородности группировки используется ограниче-

ние на значение коэффициента вариации. В статистике известен критерий про-

верки на однородность для группировки объектов, выполненной по одному 

(скалярному) признаку [17]. Для этого вводится коэффициент вариации, кото-

рый рассчитывается по следующей формуле: 
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Здесь ix  – значение рассматриваемого показателя, n,1i  , n – число еди-

ниц в совокупности; x  – среднее значение. 

Каждая выявленная группа объектов считается однородной по скалярно-

му признаку, если полученный коэффициент вариации Vσ не превышает 33%.  

Применительно к нашему исследованию для определения однородности 

полученных групп не по одному классификационному признаку, а по 5 призна-

кам, или по 5-мерному векторному признаку, целесообразно модифицировать 

этот критерий. Это можно сделать, преобразовав Vσ следующим образом [13]:  
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Здесь n – количество регионов в кластере, nj ,1 ; i – индекс, характери-

зующий сектор экономики, k,i 1 ; k=5 – число классификационных признаков 

(укрупненных секторов ВРП), которые лежат в основе кластерного анализа, и 

по которым происходит разделение совокупности данных на группы; ijx  – зна-

чение доли i-ого сектора в структуре ВРП j-ого региона; ix  – среднее значение 

доли i-ого сектора в структуре ВРП всех регионов рассматриваемого кластера; 
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||x||  – длина вектора средних значений i-ых секторов по всем регионам. В 

нашем случае k=5. 

Построенная по данным Росстата за 2012 г. классификация регионов РФ 

по структуре ВРП приведена в табл. 1. Оказалось, что она устойчива во време-

ни за период 2005-2013 гг. [13].  

Таблица 1 

Классификация регионов РФ по структуре ВРП 

Тип регионов по 

структуре ВРП  

Кол-во 

регионов 
Регионы 

Диверсифицированные  23 

Амурская обл., Волгоградская обл., Воронежская обл., Ев-

рейская авт. обл., Ивановская обл., Иркутская обл., Кали-

нинградская обл., Кировская обл., Костромская обл., Крас-

нодарский кр., Пензенская обл., Псковская обл., 

Р. Бурятия, Р. Хакасия, Р. Карелия, Ростовская обл., Рязан-

ская обл., Самарская обл., Саратовская обл., Ставрополь-

ский кр., Ульяновская обл., Хабаровский кр., Ярославская 

обл.  

Промышленные 18 

Владимирская обл., Вологодская обл., Калужская обл., 

Красноярский кр., Ленинградская обл., Липецкая обл., Ни-

жегородская обл., Новгородская обл., Омская обл., Перм-

ский кр., Р. Башкортостан, Р. Марий Эл, Р. Мордовия, 

Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., Челябин-

ская обл., Чувашская Р. 

Аграрно-биоресурсные 14 

Алтайский кр., Белгородская обл., Кабардино-Балкарская 

Р., Камчатский кр., Карачаево-Черкесская Р., Курганская 

обл., Курская обл., Мурманская обл., Орловская обл., 

Р. Адыгея, Р. Дагестан, Р. Калмыкия, Р. Северная Осетия-

Алания, Тамбовская обл. 

Сырьевые 12 

Архангельская обл., Астраханская обл., Кемеровская обл., 

Оренбургская обл., Р. Коми, Р. Саха (Якутия), Р. Татарстан, 

Сахалинская обл., Томская обл., Тюменская обл., Удмурт-

ская Р., Чукотский автономный окр. 

Торгово-финансовые 8 

Брянская обл., Забайкальский кр., Москва, Московская 

обл., Новосибирская обл., Приморский кр., Санкт-

Петербург, Свердловская обл. 

Бюджето-зависимые 5 
Магаданская обл., Р. Алтай, Р. Ингушетия, Р. Тыва, Чечен-

ская Р.,  

Составлено по данным Росстата за 2012 г. Проверена устойчивость группировки по времени 

в период 2005-2013 гг. Источники: [6; 13]. 

Средние для однотипных регионов РФ (среднегрупповые) распределения 

долей ВРП по профилирующим укрупненным разделам и состав этих профили-
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рующих разделов по видам деятельности приведены в табл. 2. Для диверсифи-

цированных регионов в табл. 2 усредненная типовая структура ВРП выделена 

заливкой. Следует особо подчеркнуть, что, как видно из табл. 2, у диверсифи-

цированных регионов доли ВРП распределены по укрупненным секторам ВРП 

не равномерно. Доля профилирующего сектора для каждой группы регионов в 

табл. 2 выделена жирным шрифтом для удобства ее сопоставления с соответ-

ствующей среднероссийской долей – у диверсифицированных регионов (серая 

заливка). 

Таблица 2 

Средние для однотипных регионов РФ (среднегрупповые) распределения долей 

ВРП по профилирующим укрупненным разделам и состав профилирующих 

разделов ВРП  

Тип регионов 

по структуре 

ВРП 

Виды деятельности, 

включенные в профили-

рующий укрупненный 

раздел ВРП (по стандарт-

ной классификации, ис-

пользуемой Росстатом 

при расчете ВРП) 

Распределения долей ВРП по 

профилирующим укрупненным разделам 

(%) 

Аграрно-

биоре-

сурсный 

Сырь-

евой 

Про-

мыш-

ленный 

Торгово-

финан-

совый 

Бюд-

жето-

зависи-

мый 

1 2 3 4 5 6 7 

Дифференци-

рованные 

Профилирующего укруп-

ненного раздела нет, так 

как доли всех укрупненных 

секторов ВРП близки к со-

ответствующим средним 

значениям по всей сово-

купности регионов РФ 

7,45 5,15 30,76 39,30 17,34 

Промышлен-

ные 

Обрабатывающие произ-

водства; производство и 

распределение электро-

энергии, газа и воды; стро-

ительство 

6,62 2,89 43,80 32,87 13,83 

Сырьевые  Добыча полез. ископаемых 4,09 34,08 21,86 27,19 12,79 

Бюджето-

зависимые 

Государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование; образование; 

здравоохранение и предо-

ставление социальных 

услуг 

9,34 5,98 18,84 27,08 38,76 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Аграрно-

биоресурсные 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство; рыбо-

ловство, рыбоводство 

16,22 3,85 26,21 32,49 21,22 

Торгово-

финансовые 

Оптовая и розничная тор-

говля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и 

предметов личного пользо-

вания; финансовая дея-

тельность; операции с не-

движимым имуществом, 

аренда и предоставление 

услуг; предоставление про-

чих коммунальных, соци-

альных и персональных 

услуг; гостиницы и ресто-

раны, транспорт и связь, 

деятельность домашних 

хозяйств 

3,72 1,78 25,64 53,64 15,21 

Составлено по данным Росстата за 2012 г. Источники: [6; 13]. 

Значения электроемкости ВРП за 2012-2013 гг., средние по группам од-

нотипных регионов, а также описательная статистика этих показателей за 

2013 г. показаны в табл. 3.  

Таблица 3 

Показатели электроемкости экономики для регионов РФ, 

диверсифицированных по структуре ВРП  

(млн кВт.ч/1000 руб в постоянных ценах 2005 г.) 

Типы регионов по 

структуре ВРП  

Средняя по группе 

Электроемкость ВРП  
Маx Мin 

СКО 

(%) 

2012 2013 2013 

Диверсифицированные 71,82 68,78 303,35 34,23 75,7 

Бюджето-зависимые 61,40 58,44 67,67 52,38 13,6 

Промышленные 60,40 60,01 87,03 36,91 20,2 

Аграрно-биоресурсные 50,63 49,40 96,61 26,74 37,4 

Сырьевые 47,22 45,99 116,47 19,50 48,4 

Торгово-финансовые 44,55 43,48 78,67 10,86 49,9 

Составлено на основе данных Росстата. Источник: [ 13]. 
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Как показано в табл. 3, наиболее электроемкими являются регионы ди-

версифицированного типа. За ними идут промышленно-развитые, бюджето-

зависимые, аграрно-биоресурсные регионы. Наименее электроемкими являются 

регионы сырьевого и торгово-финансового типа. Но при этом однотипных ре-

гионов имеются существенные различия в показателе электроемкости. Разница 

между максимальным и минимальным значениями электроемкости в каждой 

группе довольно велика. О значительной внутригрупповой дифференциации 

также говорят и относительно большие среднеквадратические отклонения 

электроемкости в группах.  

Полученные результаты говорят о том, что хотя электроемкость ВРП и 

зависит от структуры региональной экономики, значение этого показателя не 

объясняется полностью структурным фактором. Это актуализирует проблему 

оценки вкладов различных факторов в уровни и динамику электропотребления 

российских регионов. 

2. Сравнительный анализ вкладов структурного и других факторов в ди-

намику электропотребления регионов РФ 

Сопоставление вкладов структурного и других факторов, оказывающих 

влияние на динамику электропотребления регионов РФ, можно осуществить 

методом, основанным на теории индексов [1; 5] и состоящем в следующем. 

Совокупное электропотребление в регионе может быть представлено в 

виде суммы потребления электроэнергии в различных секторах региональной 

экономики: 

i i i i i

i i i

E E A I A S I             (1) 

где E и Ei – совокупное потребление электроэнергии в целом по экономике ре-

гиона и в i-той отрасли (или секторе); A и Ai – валовый продукт (ВРП) как пока-

затель экономической активности для экономики региона в целом и для i-той 

отрасли в частности; I и Ii – удельные расходы электроэнергии (на единицу ва-

лового продукта) в экономике региона в целом и в отрасли i в частности; Si – 

доля сектора i в ВРП региона. 

Основываясь на представлении (1), используем аддитивный способ де-

композиции прироста потребления электроэнергии за период времени [0,t]:  
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0t t t t

A S IE E E F F F R             (2) 

Здесь индексом 0 снабжены переменные в начальном периоде времени, а 

конечному периоду соответствуют индекс t.  

Необъясненный остаток R обнуляется, если принять следующие допущения: 

0 0 0( )t t

A i iF A A S I    ,      (3) 

где t

AF – вклад роста ВРП при постоянной структуре ВРП и удельных расходах 

электроэнергии на уровне базового года; 

0( )t t t t t

S i i i iF A S I S I       ,     (4) 

где t

SF – вклад изменения структуры региональной экономики при условии, 

что ВРП и удельные расходы электроэнергии находятся на уровне года t; 

0 0 0( )t t t

I i i i iF A S I S I       ,    (5) 

где t

IF – вклад изменения удельных расходов энергии при условии равенства 

ВРП уровню года t и при сохранении структуры видов деятельности на уровне 

базового года. Именно это слагаемое характеризует технологическое энерго-

сбережение в регионе, которое осуществляется путем внедрения новых про-

грессивных технологий производства и/или в результате реализации мер по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Предположения (3)-(5) принимаются для упрощения расчетов. Несмотря 

на то, что при их выполнении невязка R в формуле (2) обнуляется, результаты 

расчетов по этим формулам получаются приближенными [3, С. 15-25]. 

Далее будем рассматривать прирост электропотребления и вклады в него 

различных факторов в процентах от объема электропотребления в базовом пе-

риоде: 
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Для расчетов использованы данные Росстата: 1) сведения о ВВП, ВРП и 

их структуре (по отраслям экономики) в текущих ценах за 2005-2013 гг., кото-

рые были переведены в цены базового периода – 2005 г.; 2) информация об 

объемах потребления электроэнергии в национальной и региональных эконо-

миках по отраслям (раздел «Электробаланс Российской Федерации»). Рассмот-

рены 80 субъектов Российской Федерации (с учетом входящих в них автоном-

ных территориальных образований). 

Отраслевая структура ВРП и структура электропотребления региона, от-

раженная в Электробалансе РФ, не совпадают. В данной работе они приведены 

во взаимное соответствие путем введения в рассмотрение двух укрупненных 

секторов региональной экономики и формирования соответствующих укруп-

ненных разделов структуры ВРП, как показано в табл. 4. Из табл. 4 видно, что 

первый укрупненный сектор региональной экономики объединяет отрасли 

электроемкой производственной сферы, а второй укрупненный сектор – отрас-

ли непроизводственной сферы (преимущественно) [11] . 

Таблица 4 

Формирование укрупненных разделов структуры ВРП в соответствии со 

структурой регионального электробаланса для расчета регионального индекса 

технологической эффективности потребления электроэнергии 

Укрупненные 

сектора 

Разделы электробаланса 

региона* 
Разделы структуры ВРП** 

1 2 3 

СЕКТОР 1 

(отрасли сферы 

производства) 

Добыча полезных ископа-

емых, обрабатывающие 

производства, производ-

ство и распределение 

электроэнергии, газа и 

воды. 

 

Потери электроэнергии в 

сетях. 

C. Добыча полезных ископаемых 

D. Обрабатывающие производства 

E. Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды 

Сельское хозяйство, охо-

та и лесное хозяйство. 

A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство 

Строительство. F. Строительство 

Транспорт и связь. I. Транспорт и связь 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 

СЕКТОР 2  

(преимущественно 

отрасли непроиз-

водствен-ной сфе-

ры) 

Оптовая и розничная тор-

говля. 

 

 

Другие виды деятельно-

сти. 

 

 

Городское и сельское 

население. 

B. Рыболовство, рыбоводство 

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-

тотранспортных средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов личного пользова-

ния 

J. Финансовая деятельность 

K. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

O. Предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг 

H. Гостиницы и рестораны 

L. Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхова-

ние 

M. Образование 

N. Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 

P. Деятельность домашних хозяйств 

Составлено на основе данных Росстата: 

*Росстат URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/# 

**Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 

Отраслевая структура ВРП и структура электропотребления региона, от-

раженная в Электробалансе РФ, не совпадают. В данной работе они приведены 

во взаимное соответствие путем введения в рассмотрение двух укрупненных 

секторов региональной экономики и формирования соответствующих укруп-

ненных разделов структуры ВРП, как показано в табл. 4. Из табл. 4 видно, что 

первый укрупненный сектор региональной экономики объединяет отрасли 

электроемкой производственной сферы, а второй укрупненный сектор – отрас-

ли непроизводственной сферы (преимущественно) [11] . 

Результаты расчетов (в среднем по всем регионам РФ и по группам одно-

типных регионов) приросты электропотребления и их декомпозиция по факто-

рам приведены в табл. 5. 

Установлено, что в среднем по совокупности регионов наибольший вклад 

в динамику электропотребления внес рост ВРП (при прочих равных условиях 

он обеспечил увеличение объема потребления электроэнергии в среднем на 
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37%). Вклад технологического фактора оказался вторым по абсолютной вели-

чине, но противоположным по направлению (при прочих равных условиях этот 

фактор привел к сокращению электропотребления в среднем на 16%). Вклад 

структурного фактора оценен как относительно небольшой: при прочих равных 

условиях он обеспечил уменьшение электропотребления в среднем на 5%.  

Таблица 5 

Декомпозиция приростов электропотребления (δE ) по вкладам в него 

факторов: экономического роста (IA), структурных сдвигов в экономике (IS) и 

технологических изменений (IT), средние для каждой группы однотипных 

регионов РФ (за 2005-2013 гг., в %) 

Тип регионов по структуре ВРП  IA IS IT δE 

В среднем по всем регионам РФ  37 -5 -16 6 

Диверсифицированные 33 -8 1 26 

Торгово-финансовые 41 -5 -18 18 

Сырьевые 32 -2 -16 14 

Промышленные 38 -6 -21 11 

Бюджето-зависимые 35 -13 6 28 

Аграрно-биоресурсные 44 -4 -36 4 

Составлено по результатам расчетов на основе данных Росстата за 2005-2013 гг. 

Полученные в среднем по всем регионам РФ оценки вкладов структурно-

го и технологического факторов в прирост электропотребления региона яви-

лись неожиданными результатами, противоречащими сведениям из проекта 

Энергостратегии-2035, состоящими в том, что главную роль в снижении энер-

гоемкости ВВП РФ (в целом) сыграли структурные сдвиги в экономике и вос-

становительный рост в промышленности.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о за-

метном вкладе мероприятий по повышению энергетической эффективности в 

динамику электропотребления регионов. В большинстве субъектов РФ он при-

нимает отрицательные значения (в 64 регионах их 80), что свидетельствует о 

сокращении электропотребления под действием технологического фактора. 

Как показано в табл. 5, официальное утверждение об основной роли в ди-

намике электропотребления экономической активности и структурных сдвигов 
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справедливо лишь в отношении диверсифицированных регионов (в первую 

очередь) и в отношении бюджето-зависимых регионов (во вторую очередь). В 

то время как для регионов других типов технологический фактор сыграл значи-

тельно большую роль, чем структурные сдвиги. Так, в аграрно-биоресурсных 

регионах технологический фактор способствовал сокращению электропотреб-

ления на 36%, в промышленных – на 21%, в сырьевых – на 16%, в то время как 

влияние структурного фактора было в несколько раз менее значительным и 

способствовало сокращению электропотребления лишь на 4%, 6% и 2% соот-

ветственно. 

Помимо этого, расхождение полученных результатов с официальными 

данными может объясняться следующим. Во-первых, полученная оценка 

структурного фактора является заниженной, так как в настоящей работе были 

рассмотрены только два сектора экономики (производственная и непроизвод-

ственная сферы), хотя известно, что чем большее количество секторов исполь-

зуется, тем выше оценивается вклад структурного фактора [4]. Во-вторых, здесь 

рассмотрено потребление электроэнергии, а не всех топливно-энергетических 

ресурсов вместе взятых, о которых говорится в проекте Энергостратегии-2035. 

В-третьих, гипотезы (3)-(5) вносят погрешности в вычисления. И, наконец, в-

четвертых, структуры ВРП и электробаланса, доступные на сайте Росстата, от-

личаются друг от друга (табл. 4).  

Заключение. Дискуссионность полученных результатов подтверждает 

научно-практическую актуальность рассматриваемой темы и необходимость ее 

более детального изучения в дальнейшем. 

Исследование рассматриваемых вопросов быть продолжено в следующих 

направлениях: рассмотрение потребления регионами РФ не только электро-

энергии, но и других топливно-энергетических ресурсов; более детальный учет 

структуры региональной экономики; расширение перечня факторов, влияющих 

на динамику энергопотребления региона; поиск и обоснование выбора другого 

показателя технологического обновления производства; использование методов 

математического и эконометрического моделирования в дополнение к индекс-

ному методу для факторного анализа энергопотребления. 
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1.7. Конвергентні методи оцінки та аналізу перспектив розвитку 

інтелектуального капіталу країн ЄС та України 

В сучасних умoвах ефективнiсть екoнoмiки, науково-технiчний рiвень 

вирoбництва, соціально-екoнoмiчний прoгрес залежать вiд oбсягу накoпичених 

суспiльствoм знань та ефективнoстi викoристання iнтелектуальних ресурсiв 

нацiї. Пiдвищується значення oсвiти, науки, пoсилюється рoль iнтелектуальнoї 

дiяльнoстi в усiх сферах вирoбництва. У складi нацioнальнoгo багатства 

дoмiнування iнтелектуальнoгo капiталу стає oчевидним.  

Світовий розвиток змістовно характеризують тенденції становлення пост-

індустріального суспільства, які виявляються у процесах глобалізації економіч-

ного буття. В умовах соціально-економічних трансформацій мега-, макро-, ме-

зо- та мікрорівня ключовими та безпосередніми елементами продуктивних сил 

стають інформація, знання, креативність, що у своїй цілісності та синергії фор-

мують інтелектуальний капітал, надаючи йому ознаки домінуючого фактора ви-

робництва. 

Дoсвiд рoзвинених країн свiдчить прo перехiд з кiнця ХХ ст. дo 

iннoвацiйних та наукoвo-oрiєнтoваних мoделей рoзвитку екoнoмiки. Це 

здiйснюється на oснoвi інтенсивнoгo викoристання iнтелектуальнoгo капiталу 

на всіх рівнях соціально-економічних систем суспільства. 

Отже, нинi спoстерiгається перетвoрення iнтелектуальнoгo капiталу на 

прoвiдний чинник екoнoмiчнoгo зрoстання та мiжнарoднoгo oбмiну, радикаль-

них структурних зрушень. Вoлoдiння ним та вмiле ефективне викoристання у 

пoвнoму oбсязi є гарантiєю успiху дiяльнoстi та функцioнування екoнoмiки в 

цiлoму. Саме тoму така екoнoмiчна категoрiя як «iнтелектуальний капiтал» за-

ймає передoву пoзицiю серед iнших видiв капiталу i вимагає дoслiдження i 

рoзумiння її сутнiснoї характеристики. 

Варто зазначити, що питання оцінки інтелектуального капіталу суспільс-

тва активно досліджуються у зарубіжній та вітчизняній літературі. Необхідно  

відзначити особливу роль у дослідженні методологічних аспектів оцінки інте-

лектуального капіталу таких учених, як Т. Стюарт, Л. Едвінссон, М. Мелоун, О. 
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Кендюхов, Е. Брукінг, Д. Морісон, Є.-Ю. Лінь, В. Іноземцев, А. Чухно, Л. Фе-

дулова, О. Бутнік-Сіверський та ін. [1-21]. 

В сучасних умовах економічна конвергенція в Євросоюзі є основною ви-

могою у формуванні  Євросоюзу, як єдиного політичного, економічного та ін-

ституційного об’єднання, характеризується шістьма інтеграційними хвилями, 

останні з яких мали місце у 2004 і 2007 роках. 

Диспропорційність регіонального розвитку є однією із найбільш актуаль-

них проблем сучасного суспільно-економічного життя. Поглиблення територіа-

льної диференціації сприяє збільшенню розриву в якості життя населення. У 

свою чергу, це може спричинити поляризацію суспільства до такого критично-

го рівня, коли накопичення нерівномірності в інтелектуальному розвитку регіо-

нів призводить до значних соціально-політичних потрясінь.  

Неврахування причин та джерел міжрегіональної диференціації, а також 

тенденцій сучасного регіонального розвитку мало наслідком значне поглиблен-

ня соціально-економічної кризи в Україні. Розуміння особливостей розвитку 

окремих територій країни, а також урахування при здійсненні соціальної та ре-

гіональної політики надбань економічної науки в галузі економічної конверген-

ції дозволить Україні успішно реалізувати проголошений курс на євроінтегра-

цію з одночасним пом’якшенням потенційних негативних наслідків приєднання 

до європейської економічної спільноти. 

Очевидно, що країни ЄС, які увійшли до його складу раніше, є «глибше 

інтегрованими» порівняно з тими, які приєдналися нещодавно. І в процесі фор-

мування інтелектуального капіталу «старі» члени Євросоюзу мають певні пере-

ваги над «новими», які змушені витрачати час і значні ресурси на реалізацію 

національних планів реформ, спрямованих на досягнення цілей інноваційного 

розвитку; забезпечення переходу на технічні, споживчі, екологічні й інші стан-

дарти ЄС; гармонізацію національної та загальноєвропейської законодавчих си-

стем та імплементацію актів  правової системи Європейського Союзу; інтегра-

цію в єдиний європейський ринок; формування інфраструктури, необхідної для 

акумуляції та реалізації інтелектуального капіталу, в т.ч. такої його складової 
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як людський капітал; отримання доступу до бюджетної підтримки ЄС, зокрема, 

коштів структурних фондів та інших джерел фінансування. 

Перш за все, перевіримо наявність ефекту зближення рівнів розвитку по 

всій сукупності країн у цілому, на основі моделей Баумоля та Квадрадо-Роура.  

Для побудови моделі класифікації в якості факторів, що впливають на рі-

вень інтелектуального капіталу країн, обрано наступні показники: 

х1 – Індекс людського капіталу (Human Capital Index); 

х2 –  Індекс капіталу поновлення (Innovation Index); 

х3 – Індекс капіталу ініціювання процесів (Opportunity Index); 

х4 – Індекс фінансового капіталу (Finance Index); 

х5 – Індекс ринкового капіталу (Market Index); 

Результати групування країн за рівнем розвитку інтелектуального капіта-

лу за 2014-2015 рр. методами кластерного аналізу представлені в табл.1. 

Таблиця 1 

Кластеризація  країн за рівнем розвитку інтелектуального капіталу 

Високий 

(8 країн) 

Середній 

(11 країн) 

Достатній 

(3 країни) 

Низький 

(7 країн) 

Фінляндія 

Швеція 

Данія 

Нідерланди 

Ірландія 

Німеччина 

Велика Британія 

Люксембург 

Італія 

Австрія 

Бельгія 

Франція 

Іспанія 

Португалія 

Чехія 

Кіпр 

Мальта 

Словенія 

Естонія 

Словаччина 

Латвія 

Литва 

Угорщина 

Греція 

Польща 

Болгарія 

Румунія 

Хорватія 

Україна 

 

Побудуємо модель Баумоля і Квадрадо-Роура та перевіримо гіпотезу про 

безумовну β-конвергенцію. Фрагмент даних для побудови моделі Баумоля  на-

ведено у табл. 2. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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Таблиця 2 

Вихідні дані для  побудови моделі Баумоля 

Країни 

Індекс 

людського 

розвитку 

2014 

Індекс 

людського 

розвитку 

2015 

Y2015 /Y2014 
LN  

(Y2015 / Y2014) 
LN (Y2014) 

Венгрія 37,900 37,700 0,995 -0,005 3,635 

Греція 43,500 45,900 1,055 0,054 3,773 

Польща 37,900 37,200 0,982 -0,019 3,635 

Болгрія 31,200 32,200 1,032 0,032 3,440 

Румнія 29,100 27,800 0,955 -0,046 3,371 

Хорватія 35,300 36,900 1,045 0,044 3,564 

Словенія 32,900 33,200 1,009 0,009 3,493 

Латвія 34,100 33,100 0,971 -0,030 3,529 

Литва 41,600 39,200 0,942 -0,059 3,728 

Україна 36,600 40,400 1,104 0,099 3,600 

Проведемо аналіз безумовної β-конвергенції за показником індексу люд-

ського капіталу. Результати перевірки представлені на рис. 1. 

 

Рис. 1. Перевірка гіпотези про β-конвергенцію за  людським розвитком 

Графік розсіювання рівнів розвитку інтелектуального капіталу країн ЄС 

та України за показником Індекс людського розвитку представлено на рис. 2. 

Проведемо аналіз безумовної β-конвергенції за показником Індекс капіта-

лу поновлення. 

Результати перевірки на   безумовну β-конвергенцію на основі моделі Ба-

умоля країн ЄС та Україн за Індексом капіталу поновлення представлені на 

рис. 3. 

Отримані результати демонструють дивергентний розвиток по всій суку-

пності даних спостережень. 
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Scatterplot of LN (HCI2015/HCI2014) against LN (HCI2014)

Spreadsheet1 2v*29c

LN (HCI2015/HCI2014) = 0,295-0,08*x

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3

LN (HCI2014)

-0,200

-0,150

-0,100

-0,050

0,000

0,050

0,100

0,150
L

N
 (

H
C

I 2
0

1
5
/H

C
I 2

0
1

4
)

 

Рис. 2. Графік розсіювання країн ЄС та України за індексом людського розвитку 

 

Рис. 3. Перевірка гіпотези про β-конвергенцію за індексом капіталу поновлення 

Графік розсіювання рівнів розвитку інтелектуального капіталу країн за 

показником індексу капіталу поновлення представлено на рис. 4. 

Проведемо аналіз безумовної β-конвергенції  за показником індексом ка-

піталу поновлення. 

Результати перевірки на безумовну β-конвергенцію на основі моделі Бау-

моля країн ЄС та Україн за Індексом капіталу поновлення представлені на 

рис. 5. 

Графік розсіювання рівнів розвитку інтелектуального капіталу країн ЄС 

та України за показником індексу ринкового капіталу представлено на рис. 6. 
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Scatterplot of LN (HCI2015/HCI2014) against LN (HCI2014)

Spreadsheet1 2v*29c
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Рис. 4. Графік розсіювання країн ЄС та України за індексом капіталу поновлення 

 
Рис. 5. Перевірка гіпотези про β-конвергенцію за індексом ринкового капіталу 

Scatterplot of LN (HCI2015 /HCI2014 ) against LN (HC I2014 )
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Рис. 6. Графік розсіювання країн  за індексом капіталу поновлення 
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Отже, у моделі Баумоля про безумовну–конвергенцію передбачається, що 

в довгостроковому періоді регіони (у нашому випадку країни-учасниці ЄС та 

Україна) приходять до єдиної для всіх траєкторії пропорційного зростання. При 

наявності конвергенції оцінки параметра повинні знаходитися в діапазоні від 0 

до 1. Якщо дана умова не виконується, то спостерігаються дивергентні процеси, 

тобто поляризація рівнів інтелектуального розвитку регіонів. 

Результати моделі Баумоля наведені у табл. 3 

Таблиця 3 

Результати моделі Баумоля 

Значення 

параметру 

Значення 

критерію 

Стьюдента 

Висновок R
2
 

Індекс людського розвитку 

С = 0.29 tc = 1.83 Не значущий 
0.117 

b = - 0.08 tb = -1.89 Не значущий 

Індекс капіталу поновлення 

С = 0.03 tc = 0.30 Значущий 
0.002 

b = - 0.01 tb = -1.98 Не значущий 

Індекс ринкового капіталу 

С = 1.00 tc = 5.39 Не значущий 
0.516 

b = - 0.25 tb = - 5.35 Не значущий 

Фрагмент даних для побудови моделі Квадрадо-Роура наведено у табл. 4. 

Таблиця 4 

Фрагмент для моделі Квадрадо-Роура 

Country 

Human 

capital index 

2014 

Human 

capital 

index 

2015 

yi,t-1 = 

ln(Yi,t-1) 

yit = 

ln(Yit) 

Δyit =yit-

yi,t-1 

yi,t-1 -

yср(t-1) 

Δyit -

Δyсрt 

Венгрія 37,90 37,70 3,63 3,63 -0,01 -0,18 0,00 

Греція 43,50 45,90 3,77 3,83 0,05 -0,04 0,06 

Польща 37,90 37,20 3,63 3,62 -0,02 -0,18 -0,01 

Румінія 29,10 27,80 3,37 3,33 -0,05 -0,44 -0,04 

Хорватія 35,30 36,90 3,56 3,61 0,04 -0,25 0,05 

Україна 36,60 40,40 3,60 3,70 0,10 -0,21 0,11 
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Проведемо аналіз безумовної β-конвергенції за показником індексу  люд-

ського капіталу.  

Результати перевірки статистичної значущості параметрів моделі Квадра-

до-Роура, де у якості залжних змінних виступають індекси людського капіталу, 

капіталу поновлення та ринкового капіталу, представлені на рис.7. 

 

Рис. 7. Перевірка гіпотези про β-конвергенцію країн  

за допомоги моделі Квадрадо-Роура 

Результати моделі Квадрадо-Роура, що наведені у табл. 5, співпали з ре-

зультатами моделі Баумоля. 

Отже, отримані результати абсолютної конвергенції, або безумовної збі-

жності, говорять про те, що країни із низьким розвитком інтелектуального капі-

талу, на даному етапі, не мають тенденцію зростати швидше багатих, низький 

початковий рівень інтелектуального капіталу не є, нажаль, гарантом більш ви-

сокого темпу зростання.  Наслідком цього є те, що процес зближення рівнів ро-

звитку країн за показником інтелектуального капіталу  може бути дуже довгим.  
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Таблиця 5 

Результати моделі Квадрадо-Роура 

Значення параметру 
Значення критерію 

Стьюдента 
Висновок R

2
 

Індекс людського розвитку 

α = 0.00 tα = 0.00 Не значущий 
0.117 

β = -0.08 tβ = - 1.89 Не значущий 

Індекс капіталу поновлення 

α = 0.00 tα  = 0.00 Не значущий 
 0.002 

β = 0.01 tβ = - 0.19 Не значущий 

Індекс ринкового капіталу 

α = 0.00 tα  = 0.00 Значущий 
0.516 

β = -0.25 tβ  = -5.36 Значущий 

Неокласична теорія економічного зростання вказує на наявність абсолют-

ної конвергенції, яка найчастіше виникає між країнами однієї групи, в яких 

учасники мають рівний доступ до однакових технологій, мають однакові пере-

ваги, управляються загальними центральними інститутами, мають єдину інфра-

структуру та законодавчу систему. І дійсно, дані висновки знайшли підтвер-

ження у подальшому аналізі. Країнам, що знаходяться усередині одного і того 

ж кластеру притаманні процеси безумовної збіжності. 

З графіків розсіюванні країн ЄС та Україн за індексами інтелектуального 

капіталу чітко видно, що дивергенція у реформах відобразилася у розходженні 

економічних показників, що підкреслює переваги стратегії радикальних ре-

форм. Висновки за результатами глобальної конвергенції приведені у табл. 6. 

Таблиця 6 

Результати глобальної конвергенції 

Результат 

Індекс людського 

капіталу 

Індекс капіталу 

поновлення 

Індекс ринкового 

капіталу 

Дивергенція по всій сукупності даних 

 

Перейдемо до аналізу умовної β-конвергенції, яка припускає, що менш 

розвинені країни мають зростати швидше більш розвинених при інших рівних 
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(за умови схожості структурних параметрів і виробничої функції), тобто при 

однаковому стійкому стані. У разі якщо стійкі стани відрізняються, умовна 

конвергенція означає, що країна росте тим швидше, чим далі вона знаходиться 

від власного стійкого стану. Порівняємо по черзі кластер D, у якому знаходить-

ся Україна, з трьома іншими кластерами, та зробимо висновок, чи притаманна 

умовна конвергенція між кластерами за індексами інтелектуального капіталу. 

Результати оцінки параметрів для аналізу умовної β-конвергенції між класте-

рами A і D наведені на рис.8. 

 

 

 

Рис. 8. Перевірка гіпотези про умовну β-конвергенцію між кластерами А і D  

за індексами інтелектуального капіталу 

Отже, у моделі умовної β-конвергенції робиться припущення про різні 

стійкі траєкторії зростання для різних регіонів, що є більш реалістичним в умо-

вах  істотних відмінностей між територіями. 
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У цій моделі враховуються специфічні фактори регіонального розвитку. 

Одним із можливих підходів до відображення впливу специфічних факторів є 

введення в модель dummy-змінної: d=0 для менш інтелектуально розвинених 

регіонів та d=1 – для більш розвинених. 

Результати оцінки параметрів для аналізу умовної β-конвергенції між 

кластерами В і D за індексом людського капіталу, індексу капіталу поновлення 

та індексу ринкового капіталу наведені на рис. 9. 

 

 

 

Рис. 9. Перевірка гіпотези про умовну β-конвергенцію між кластерами B і D  

за індексами інтелектуального капіталу 

Перейдемо до аналізу конвергенції між кластерами із низьким й достат-

нім рівнем інтелектуального капіталу.  

Результати оцінки параметрів для аналізу умовної β-конвергенції між 

кластерами В і D за індексом людського капіталу, індексу капіталу поновлення 

та індексу ринкового капіталу наведені на рис. 10. 
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Рис. 10. Перевірка гіпотези про умовну β-конвергенцію між кластерами C і D  

за індексами інтелектуального капіталу 

Узагальнені результати перевірки умовної β-конвергенції між кластерами 

наведені у табл.7. 

Таблиця 7 

Результати перевірки умовної β-конвергенції між кластерами 

Індекси Кластери A B C 

Індекс людського ка-

піталу 

D 

дивергенція дивергенція конвергенція 

Індекс капіталу по-

новлення 

дивергенція дивергенція дивергенція 

Індекс ринкового ка-

піталу 

дивергенція дивергенція дивергенція 

Отже, процес умовної конвергенції на даному етапі відбувається лише за 

показником індексу людського розвитку між кластерами з низьким рівнем (D) 

та достатнім рівнем (C) розвитку інтелектуального капіталу. 
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Отримані результати дивергенції між кластерами за показниками інтелек-

туального капіталу говорять про те, що Європейський Союз може служити яск-

равим прикладом зростання міжрегіональної диференціації внаслідок поступо-

вого укрупнення наддержавного об’єднання країн-членів: загальне економічне 

зростання відбувається за рахунок поляризації економічного розвитку, поглиб-

люючи різницю в показниках в європейських регіонах. В нашому випадку, в 

показниках розвитку інтелектуального капіталу. 

Дані емпіричних досліджень вказують на посилення дивергентних тенде-

нцій в економічному розвитку країн світу, тоді як спостерігається міждержавна 

конвергенція всередині груп однорідних країн, так званих «конвергентних клу-

бах», де конвергенція відбувається між цими підгрупами країн. 

Після нещодавньої світової фінансової кризи процес конвергенції  інтеле-

ктуального капіталу в Євросоюзі загальмувався і його активізація потребує 

вжиття відповідних заходів державного регулювання, пов’язаних насамперед, з 

підвищенням освітньо-професійного рівня робочої сили, прискоренням розвит-

ку науково-дослідної сфери, стимулюванням інноваційної активності, створен-

ням необхідної виробничої інфраструктури, поліпшенням системи ліцензування 

і захисту майнових прав на інтелектуальну власність тощо. Особливість людсь-

кого капіталу в країнах ЄС є нерівномірність розподілу і участь у інвестуванні в 

людський капітал. Розуміючи визначальну роль, яку відіграє у побудові загаль-

ноєвропейської економіки знань конвергенція інтелектуального капіталу країн 

ЄС, Євросоюз застосовує комплексні підходи для прискорення цього процесу. 

На поточному етапі вони реалізуються в межах інноваційної, науково-

технічної, промислової, підприємницької та ін. видів політики державного ре-

гулювання ЄС. 

Врахування теоретико-емпіричних напрацювань у галузі регіонального 

розвитку дозволить розробити ефективну методологію скорочення міжрегіона-

льної диференціації, що дозволить зменшити негативні наслідки для соціально-

економічного розвитку України в процесі євроінтеграції. 
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1.8. Управление финансовой устойчивостью элементов мезо-

экономических систем с использованием эволюционного моделирования 

Целью исследования явилась оценка возможности управления финансо-

вой устойчивостью организации с использованием методов эволюционного мо-

делирования. 

Переход системы из одного устойчивого состояния в другое через не-

устойчивое состояние происходит за счет изменения значений управляющих 

параметров. Управляющие параметры – постоянные величины, которые входят 

в эволюционное уравнение. Можно сказать, что управляющие параметры яв-

ляются отражением процесса влияния самоорганизации системы или внешней 

среды на экономическую систему. 

Под внешним влиянием или процессами, происходящими внутри систе-

мы, меняются значения управляющих параметров, а, следовательно, система 

изменяет направление своего развития к тому или иному устойчивому состоя-

нию – аттрактору. Система может регулировать процесс притяжения в тот или 

иной аттрактор, изменив интервал значений управляющих параметров. 

В моделях экономического роста крупных регионов в качестве перемен-

ных используют, как правило, капитал, уровень цен, национальный доход, уро-

вень зарплаты и др. [4]. Такие модели описывают согласованное поведение 

фирм, которые входят в рассматриваемый регион.  

В данной работе будет использована модель анализа поведения отдель-

ной фирмы, как элемента мезоэкономической системы. [3]  

Устойчивым состоянием для таких объектов является аттрактор «пре-

дельный цикл», т.е. периодическое движение с постоянными во времени харак-

теристиками. Другими словами, развитие в сторону стационарности есть 

устойчивое состояние для подобных динамических систем.  

Пусть фирма состоит из Y1 сотрудников, а ее собственный капитал равня-

ется Y2. Определим, существует ли устойчивое состояние для данной фирмы. 
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Для начала необходимо составить эволюционное уравнение фирмы. Его 

вид должен удовлетворять общему виду уравнений:  

, 

где Yi – переменные; Fi – функция переменных, которая зависит от специфиче-

ских особенностей системы; n – минимальное количество переменных, необхо-

димых для описания эволюции системы.  

Так как в качестве управляемых параметров выбраны число сотрудников 

и величина собственного капитала, то ,  – скорость увеличения числа со-

трудников и капитала фирмы соответственно. 

1. Первая главная пропорция состоит в том, что скорость увеличения чис-

ла сотрудников пропорциональна числу новых сотрудников минус часть уво-

лившихся сотрудников. В большинстве случаев, если фирма имеет большой ка-

питал, то число ее сотрудников тоже велико. Поэтому количество новых со-

трудников пропорционально росту капитала фирмы, а количество уволившихся 

составляет некоторую часть от числа имеющихся сотрудников. Следовательно, 

первая пропорция: 

, 

где a – коэффициент, показывающий, какую часть капитала может выделить 

фирма на привлечение новых сотрудников; b – коэффициент текучести кадров. 

2. Вторая пропорция формулируется следующим образом: скорость уве-

личения капитала пропорциональна доходу от вложения капитала; от этой ве-

личины нужно отнять расходы на оплату труда сотрудников. Более того, доход 

от вложения капитала пропорционален величине вложенного капитала, а рас-

ходы на сотрудников - их количеству. Следовательно, вторая пропорция: 

, 

где c – коэффициент эффективности вложения капитала; d – коэффициент про-

порциональности, характеризующий величину затрат фирмы на сотрудников. 

В итоге, система эволюционных уравнений фирмы выглядит так: 

 

 



МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

101 

 

; 

; 

Анализ системы уравнений начинается с нахождения стационарных со-

стояний. У систем такого вида особая точка единственна, ее координаты – (0,0).  

Исключение составляет вырожденный случай, когда уравнения можно 

представить в виде:  

 

; 

; 

Общее решение системы уравнений необходимо искать среди функций 

вида: 

 , 

где A, B, λ – некоторые неизвестные константы. Определив значения этих трех 

неизвестных, получим общее решение системы. 

Сокращая на ненулевой множитель , получаем:  

; 

; 

Данная система представляет собой алгебраическую систему однородных 

линейных уравнений относительно неизвестных A, B: 

; 

; 

Полученная система уравнений имеет ненулевое решение лишь в том 

случае, когда определитель, составленный из коэффициентов системы, равен 

нулю: 

. 
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Раскрывая определитель, получаем характеристическое уравнение: 

 

Квадратное уравнение имеет два решения λ1 и λ2, при которых возможны 

ненулевые значения констант A, B для решения   системы 

уравнений. Каждому из значений λ 1,2 соответствует свой набор констант, а об-

щее решение начальной системы двух дифференциальных уравнений является 

суммой двух линейно-независимый решений: 

, 

, 

где ,  

Теперь проверим на устойчивость стационарных решений эволюционных 

уравнений. Итак, характеристические числа могут быть действительными: а) 

разных знаков, б) одного знака, комплексно - сопряженными, чисто мнимыми. 

Эти случаи определяют тип поведения решения системы ОДУ. Найдем, 

что устойчивость зависит от знака величин λ1,2, которые выражаются следую-

щим образом:  

 

От знака подкоренного выражения зависит, какие значения примут харак-

теристические числа: действительные или комплексные. Рассмотрим все воз-

можные варианты. 

 Если ,  

то оба корня характеристического уравнения λ1,2 принимают действительные 

значения. 

а) Пусть   

Тогда подкоренное выражение всегда принимает положительные значе-

ния. Кроме того,   .  

Следовательно,   

Таким образом, характеристические корни будут иметь разные знаки. 

Стационарное состояние в этом случае – неустойчивое, а тип поведения фазо-

вых траекторий – седло.  
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б) Пусть  

Чтобы λ1,2 принимали действительные значения необходимо выполнение 

неравенства . Из этого следует, что 

  а значит верным является неравенство  

.  

Характеристические корни всегда будут одного знака. Причем знак будет 

совпадать со знаком выражения ( .  

Если  то такой тип поведения фазовых траекторий называется не-

устойчивый узел, если  (корни λ1,2 <0) – устойчивый узел. 

В случае неустойчивого узла происходит увеличение количества сотруд-

ников и увеличение величины собственного капитала. Фирма не сможет до-

стичь устойчивой стационарной точки, в которой  . 

Если фирма имеет развитие типа устойчивый узел, то в конечном итоге 

она достигнет состояние стационарности, так как траектория развития стремит-

ся к началу координат – стационарной точке.  

 Если ,  

то оба корня характеристического уравнения принимают комплексно-

сопряженные значения. 

В этом случае характеристические числа λ1,2 выражаются через коэффи-

циенты линейных уравнений следующим образом: 

 

Тогда решение для системы, например, для Y2(t), имеет вид: 

 

Аналогично, для Y1(t). 

В каждый момент времени функция  и Y2(t), принимает действитель-

ное значение, поэтому в правой части выражения должно стоять действитель-

ное выражение.  

Это возможно при условии, если  для любого t, а дей-

ствительная часть  
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Такая ситуация возможна в одном случае, когда с1 = с2, где с1, с2 – дей-

ствительные константы. Тогда имеем решение  

Первый множитель в полученном выражении при t→∞ стремится к бес-

конечности, если  В противном случае, стремится к нулю, если 

 Значения второго множителя меняются периодически, потому что 

 Таким образом,  либо удаляется от стационарного решения 

, либо стремится к нему. Данная функция не ведет себя монотонно, а 

представляет собой колебания, за которые отвечает множитель  Этот мно-

житель обеспечивает либо постоянно уменьшающуюся, либо постоянно увели-

чивающуюся с течением времени амплитуду колебаний. Для  верны анало-

гичные рассуждения.  

Анализируя полученные результаты, если оба корня характеристического 

уравнения принимают комплексно-сопряженные значения, то система находит-

ся в стационарной точке при условии  

В данной ситуации стационарное решение является устойчивым фокусом, 

а фазовая траектория – спираль, сходящаяся к началу координат, поэтому число 

сотрудников уменьшается. Если число сотрудников уменьшается, то в опреде-

ленный момент достигнет такого значения, начиная с которого фирма сможет 

достойно оплачивать труд работников. Следовательно, у сотрудников количе-

ство причин для увольнений сокращается, и значение коэффициента b умень-

шается.  

Неравенство  порождает неустойчивый фокус, который представляет 

собой спираль, раскручивающуюся из стационарного решения, т.е. из начала 

координат.  

Раскручивание можно характеризовать рост числа сотрудников и капита-

ла. Но может наступить такой момент, кода число сотрудников становится 

большим, и фирм будет не в состоянии оплачивать труд как раньше. Следова-

тельно, перед руководством возникает необходимость сокращения количества 

сотрудников или снижения заработной платы. В частности, при сокращении за-

работной платы коэффициент текучести кадров будет увеличиваться. 



МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

105 

Таким образом, в двух случаях фирма стремится к состоянию, которое 

характеризуется колебаниями числа сотрудников вокруг оптимального реше-

ния, зависящего от соотношения величин b и c. Это состояние и является ат-

трактором типа «предельный цикл». 

 Пусть корни характеристического уравнения принимают чисто мнимые 

значения:  

 

Пользуясь теми же рассуждения, как в случае 2) получаем:   

В правой части равенства стоит ограниченная периодическая функция. 

Решение  совершает колебания вокруг стационарного значения, не удаля-

ясь и не приближаясь к нему. Такой тип поведения фазовой траектории называ-

ется центр.  

Количество сотрудников фирмы и величина собственного капитала в 

данном случае не меняются в течение времени. Аналогичные рассуждения 

справедливы для функции . 

Данная модель формирует общий методологический подход, описывает 

возможности применения различных траекторий развития при анализе деятель-

ности фирм. Данную модель можно рассматривать, например, как поиск опти-

мальной стратегии поведения организации. 
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1.9. Анализ и управление устойчивостью динамической модели 

рынка 

Состояние проблемы и ее актуальность. Рынок, рыночные отношения 

производителей и потребителей продукции являются неотъемлемой частью со-

циально-экономической структуры общества. Взаимодействие агентов в произ-

водственной сфере, сфере финансов и в социальной сфере определяются ры-

ночными отношениями. Поэтому изучение условий равновесия и устойчивости 

рынка всегда привлекали внимание исследователей. Заложенные Вальрасом 

идеи рыночного равновесия, основанные на взаимодействии спроса и предло-

жения, облеченные в математическую форму [1, 2, 3, 4, 8, 10, 11], находят при-

менение в разных областях экономики [5, 6, 7, 9]. Однако, следует отметить, 

что возможности модели Вальраса [4] далеко не исчерпаны и представляет тео-

ретический интерес развитие модели в направлении изучения влияния «ком-

мерческих» свойств агентов рынка и их взаимодействия. 

Применение современных средств математического и компьютерного 

моделирования позволяют исследовать вопросы влияния несогласованности 

агентов рынка, влияние конкуренции производителей на состояние рынка и 

производственной сферы в целом. Анализ результатов будет способствовать 

принятию эффективных решений в сфере управления экономическими процес-

сами в регионе с целью их стабилизации и повышения их устойчивости. Как 

конечная цель, нас рынок будет интересовать в роли подсистемы региональной 

экономики в целом с включением в дальнейшем в модель производственной, 

социальной и экологической составляющих. 

Целью работы является развитие модели Вальраса в направлении вклю-

чения в нее элементов динамики производства, элементов взаимодействия (со-

гласование, конкуренция) участников рынка. Использование современных 

средств моделирования для оценки влияния многих факторов разной природы 

на процесс достижения равновесия.  
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Основная часть. Рассмотрим модель рынка товаров по Вальрасу в общем 

виде, полагая, что на рынке m товаров присутствуют n производителей этих то-

варов. Относительно участников рынка потребуем следующее: каждый из них 

является производителем хоть одного товара (или фиксированного ассортимен-

та) и потребителем остальных товаров (или их подмножества). То есть, если 

 – множество индексов товаров на рынке, а для каждого участ-

ника   множества индексов реализуемых и покупаемых, соот-

ветственно, товаров, то: 

 

                                                                              (1) 

т.е. каждый товар обязательно кто-то производит, и каждый товар имеет потре-

бителя. 

Введем следующие обозначения: 

                 j=  ,                               (2) 

                  j=  ,                              (3) 

где   – спрос и предложение соответственно на i-й товар j-м 

участником рынка в каждый момент времени t. 

Пусть в каждый момент времени на рынке установлены цены на все това-

ры: 

 

Тогда для участников рынка затраты корзины спроса определяются век-

тор-строкой: 

                                      (t),                                                      (4) 

а бюджет от реализации продукции: 

                                                                                           (5) 

По условиям равновесной модели Вальраса [4] для каждого участника 

рынка должно выполняться условие 

                                                                                            (6) 
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а «движущей силой» формирования равновесных цен на рынке является раз-

ность объемов спроса и предложения на товары. Вектор-столбец избыточного 

спроса сформируем как разность таковых по каждому товару: 

             (7) 

где                         

и для формирования равновесных цен запишем уравнение Вальраса[1] в виде: 

                         ,     (8) 

где  W=  – матрица весовых коэффициентов, определяющих 

характер  и динамику процесса согласования цен (является скаляром). 

В отличие от стандартной модели [4], где  предполагается скаляром и 

даже , мы не полагаем ее единичной или диагональной матрицей с рав-

ными элементами. В общем случае мы полагаем, что  и не бу-

дем требовать  Тем самым мы обеспечим возможность «ре-

гуляторам» цен в (8) использовать различные стратегии регулирования с уче-

том поведения других регуляторов. 

Это связано, прежде всего, с тем, что каждый из участников рынка в роли 

потребителя имеет свою функцию полезности где  – 

вектор-функция спроса, которая  является j-ым столбцом в матрице (2) и он в 

каждый момент времени решает задачу о достижении ее максимума: 

                                ,                                                        (9) 

                               

В зависимости от структуры  товары могут быть взаимодополняющими, 

нейтральными или взаимозаменяющими. Поэтому «регулятор» вправе вводить 

корректирующие связи в формирователь цен (8) с помощью недиагональных 

элементов в матрице W. Абсолютные величины элементов в матрице W отра-

жают темпы реакции «регуляторов» на дисбаланс в (7), но, как отмечено в [4], 

не на характер поведения рынка в целом, а относительные значения определя-

ют именно характер поведения рынка. Однако, сразу заметим, что это может 
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быть справедливым, только если  W скаляр и отсутствуют запаздывания в си-

стеме. 

Для компьютерного моделирования рассмотрим рынок 3-х товаров, по-

скольку рынок 2-х товаров всегда устойчив [4] и нет возможности одновремен-

но наблюдать разные типы взаимодействия производителей. 

В качестве функций полезности будем использовать мультипликативные 

функции вида: 

                     ,                      (10) 

причем, не снижая общности, упростим ситуацию положив, что если j-й участ-

ник производит k-й товар, то  т.е. он его не потребляет, вернее, это 

учтено во внутрипроизводственных потоках. В этих условиях после решения 

задачи  (9)  вектор спроса для  j -го участника имеет вид: 

                                             (11) 

В качестве базовой модели используем следующую: 

                     m=3, n=3,                      (12) 

 

т.е. мы фиксируем предложение и устанавливаем одинаковую реакцию «регу-

ляторов» цен на рынке. В качестве регуляторов  выступают производители, т.к. 

они являются монополистами. Результаты представлены на рис. 1, где в каче-

стве параметра R(t) приведена величина  

                                             

которая за счет равенства диагональных элементов в W сохраняет свое значе-

ние на всей своей траектории , т.е. движение происходит по 

сфере, радиус которой задает начальный вектор цен. 
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Рис. 1                                                            Рис. 2 

Чтобы оценить влияние коэффициентов матрицы W, оставив ее диаго-

нальной, изменим существенно  относительные значения элементов 

                                    (13) 

на порядок, увеличив реакцию по   и на порядок уменьшив по . В ре-

зультате равновесное состояние цен достигнуто при более низких ценах. 

Наибольший спад цены наблюдается для товара с наибольшей реакцией 

, а для товара с «замедленной» реакцией  цена практически не 

изменилась. Стоит также отметить изменение в поведении , т.к. теперь тра-

ектория   лежит в этом случае на очень «деформированном»  

эллипсоиде (рис. 2). 

Далeе будем полагать, что векторы предложения товара производителями 

                                 (14) 

являются результатом их производственной деятельности, которая отображает-

ся производственной функцией каждого из участников 

                                            (15) 

и производитель может регулировать объем предлагаемой продукции, варьируя 

объемы  задействованных (активных)  капитала ( ) и трудовых ресурсов ( ). 
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В качестве простейшей стратегии управления предложением воспользу-

емся естественной реакцией: если спрос превышает предложение, то необходи-

мо увеличивать предложение, т.е. 

           .         (16) 

При неизменных условиях (12), где мы полагаем, что матрица  

является лишь начальным условием для (16),  используем матрицы 

             (17) 

которые позволяют установить зависимость в виде (16) для производителя 

только от значения баланса по выпускаемому продукту. 

Результаты расчетов представлены на рис. 3 и рис. 4. Очевидно, что про-

цесс достижения равновесия сокращается по времени за счет управления по 

предложению.                      

 
Рис. 3                                                       Рис. 4 

На следующем этапе моделирования изменим  в (17) и сделаем различ-

ными темпы реакции производителей на дисбаланс как представлено в (18) и 

получим результаты, приведенные на рис. 5 и 6. На графиках видно, что более 

интенсивная реакция на дисбаланс позволяет производителям 2 и 3 достичь в 

равновесном состоянии больших объемов реализации, правда при некотором 

снижении уровня цен.  

                 (18) 
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Рис. 5                                                       Рис. 6 

Дополнительно, используя матрицу из (13) и, выполнив расчеты, по-

лучим результаты, представленные на рис. 7 и 8. В этом случае более интен-

сивная реакция участников 1 и 2 в формировании цен не позволяет выйти 

участнику 3 на предыдущий уровень по объему поставок. Траектория цен про-

исходит уже по эллипсоиду. 

 
Рис. 7                                                         Рис. 8 

Однако, следует отметить, что уравнения (16) не обеспечивают роста 

производства, поскольку при стабилизации цен их правая часть обращается в 

ноль, хотя вполне возможен случай, когда при полученных равновесных ценах 

реально пропорциональное развития всех производств, т.е. рост экономики. 

В этой ситуации рассмотрим реальные ограничения для  производителя: 

– объем выпуска производителя ограничен имеющимися капиталом  и 

трудовыми ресурсами , т.е. в (15)  и , а, следовательно, 
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для матрицы  в (3) существует матрица предельных значений  

выпусков . Тогда в любой момент времени должно выполняться усло-

вие ;  

– у каждого производителя существует норма рентабельности, определя-

емая технологиями производства и субъективными факторами, а соответствен-

но существует и нижняя предельная цена товара , ниже кото-

рой выпуск продукции нерентабелен. Отсюда следует условие для цен: 

. 

В этой ситуации предлагается в качестве регулятора (16) использовать 

уравнения: 

 , 

где             ,                              (19) 

которые учитывают оба выше указанных фактора. 

На рис. 9 и 10 представлены расчеты с матрицами W и G из (12) и (17), 

т.е. с эквивалентными реакциями участников на динамику процессов на рынке. 

Очевидно, что процесс достижения равновесия носит более сложный характер 

и только участник 2 достиг загрузки всех своих «мощностей». Далее была вве-

дена матрица W из (13), с большим изменением реакций участников на дина-

мику цен (рис. 11 и 12). Это привело к «скачку» в начале процесса и длитель-

ному выходу на стационарный режим.  

Используя матрицы G из (17), которые обеспечивают дополнительную 

компенсирующую реакцию производителей с меньшей реакцией на изменение 

цен увеличенной реакцией на уровень цен и объем производства с учетом рен-

табельности и имеющихся производственных мощностей. В конкретном случае 

можно говорить о том, что 1-й участник «отвечает» изменением цены на про-

дукт, а 3-й изменением объема производства (рис. 13 и 14). 
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Рис. 9                                                         Рис. 10 

  

Рис. 11                                                   Рис. 12 

  
Рис. 13                                              Рис. 14 
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Следует отметить, что в реальности ситуация на рынке усложняется та-

кими процессами как запаздывание в процессах принятия решений и наложе-

нием стохастичных процессов на объемы поставок. Исследование таких систем 

возможно только имитационными методами системной динамики. Ниже пред-

ставлена имитационная модель с учетом выше перечисленных факторов, разра-

ботанная в среде  SIMULINK  пакета  MATLAB (рис. 15). 

 

Рис. 15 

В системе использаваны два типа подсистем (рис. 16 и 17). Первая из них 

решает задачу участника рынка как потребителя, и выходом которой является 

вектор спроса, оптимизирующий индивидуальную функцию полезности. 

Вторая подсистема решает задачу принятия решения об изменениях объема 

выпуска продукции с учетом цен на рынке и достигнутому уровню объема 

производства.   

В модели предусмотрено управление временным лагом для каждого «ре-

гулятора» цены и генератора стохастической составляющей для поставок каж-

дым производителем. В модели также существует возможность модификации 

матриц  управления реакциями «регуляторов» цен W и производителей G. 
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Рис. 16                                           Рис. 17 

Таким образом, в данной модели в момент времени  цена на й товар 

равна (t- , где  является решением дифференциального 

уравнения (8) для момента времени  , т.е. принимаемое решение о цене за-

паздывает на время  

Что касается формирования объема поставок товара  каждым производи-

телем, то он формируется как решение дифференциального уравнения (19) с 

аддитивной случайной составляющей  в правой части, т.е. 

     ,                  (20) 

где  – случайный процесс с равномерным распределением на интервале  

[-  который устанавливается исходя из характеристик объемов поставок 

каждым производителем. 

Дополнительно в модели предусмотрен 4-й участник рынка, который мо-

жет быть включенным в систему для изучения влияния конкурентных отноше-

ний производителей с разными технологиями производства.  

Первая серия расчетов произведена для исходных данных (12) с вводом 

запаздываний  «регуляторов» (рис.18) и  (рис. 19). 
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Последовательно по вертикали представлены графики функций   

 

 
 

 

Рис. 18                                                         Рис. 19 

Очевидно, что запаздывание  (рис.18) приводит к колебательным 

процессам, которые быстро гаснут и равновесие достигается при уровне цен 

для невозмущенной задачи (рис. 1). Однако, для  (рис. 19) мы получаем 

высокоамплитудный длительный переходный  процесс согласования цен, кото-
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рый заканчивается  на уровне цен в 3.46 раза выше, чем в предыдущем случае. 

Следует отметить, что условие равновесия цен  , где 

 – равновесная цена, сохраняется.  

Включим в исследование регулятор по поставкам товара (19) с матрицей 

G из (17) без использования запаздывания со следующими данными: 

 

Результаты демонстрируют быструю сходимость к равновесным ценам и 

объемам предложения (рис. 20). Структура вектора равновесных цен несколько 

изменилась по сравнению с исходной задачей (рис. 1) за счет изменения объе-

мов поставок. 

 
p(t)                                               y(t) 

Рис. 20 

Включение запаздывания  приводит лишь к сдвигу цен, но равно-

весное состояние достигается теми же темпами, как и в предыдущем случае 

(учитывая конечно сдвиг по времени на 10 единиц) (рис. 21). 

 
p(t)                                              y(t) 

Рис. 21 
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Наложение случайных составляющих различной длительности  на по-

ставки в размере 10% от начальных значений не меняет сути процесса, пред-

ставленного на рис. 20. Он столь же устойчив и равновесные  цены и объемы 

поставок не изменили своих значений (рис. 22). 

 
p(t)                                                   y(t ) 

Рис. 22 

Однако ввод запаздывания  при прочих прежних условиях приво-

дит к разбалансировке рынка как по ценам так и по поставкам (рис. 23).  

 
p(t)                                               y(t) 

Рис. 23 

Одновременно следует отметить, что, используя вместо матрицы W из 

(12) матрицу с пониженной степенью реакции на изменение цен, т.е. 

, получим картину (рис. 24), свидетельствующую о том, что 
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рынок достигает своего равновесного состояния. Таким образом , можно 

утверждать, что в присутствии запаздываний в принятии решений и наличии 

случайных составляющих в поставках,  роль матрицы W принципиально  изме-

няется. Теперь  важными для устойчивости рынка становятся не только относи-

тельные значения элементов матрицы W, но и их абсолютные  значения . 

 
p(t)                                                     y(t) 

Рис. 24 

Следующим шагом в исследовании является ввод 4-го участника рынка. 

Причем введем его как конкурента участника 3, т.е. он производит 3-й продукт, 

потребляя 1-й и 2-й, но с иной функцией полезности, которая определенным 

образом отображает использование альтернативных технологий. Верхний пре-

дел объема поставок сделаем у нового участника выше и выше сделаем нижний 

предел допустимой цены. При выходе на рынок объемы начальных предложе-

ний конкурентов равны между собой и равны половине от предложения в 

предыдущих расчетах: 

                    m=3, n=4,                (21) 

                           .    

                    

Результаты расчетов (рис. 25) показывают, что рынок устойчив с равно-

весными ценами, близкими к таковым в исходной задаче (изменение структуры 
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спроса повлияло на результат по равновесным ценам), а в конкурентной борьбе 

позиции участника 3 много предпочтительнее, т.к. его производственные мощ-

ности загружены полностью, а у 4-го только на 20% (рис. 26). Таким образом, 

можно констатировать, что элементы конкурентной борьбы нашли адекватное 

отражение в предложенной модели. 

 
p(t)                                 y(t)                            

Рис. 25                                                 Рис. 26 

Выводы. Получено обобщение и развитие модели обменного рынка. В 

представленную модель рынка включены следующие важные компоненты:  

– элементы управления поставками товаров на рынок,  

– элементы запаздывания «регуляторов» в процессе принятия решения о 

ценах на товары,  

– элементы управления интенсивностью реакции участников на измене-

ние ситуации на рынке,  

– стохастические составляющие модели и др.  

Данное исследование динамики устойчивости рынка, позволило оценить 

степень влияния тех или иных факторов на устойчивость рынка, а также его 

управляемость. Предложенная модель и ее компьютерная реализация позволи-

ли переоценить значение сущности некоторых параметров модели, на которые 

ранее не акцентировали внимание исследователи. 
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1.10. Оценка влияния инвестиций на экономический рост: 

эконометрический подход 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического роста яв-

ляется ключевой задачей экономического развития страны на современном эта-

пе. На протяжении кризисного 2008 года и посткризисного периодов проблема 

экономического роста занимает центральное место в экономических дискусси-

ях и публикациях. При этом большой интерес вызывает вопрос об основных 

факторах, способствующих экономическому росту.  

Все экономисты и политики сходятся во мнении о необходимости круп-

ных инвестиций в экономику России, без которых не возможен качественный 

рост. Не оценив роль инвестиционного ресурса, невозможно определить стра-

тегии социально-экономического развития страны, разработать и реализовать 

общегосударственные, отраслевые и региональные программы. 

Вопрос взаимозависимости инвестиционной активности и экономическо-

го роста рассматривается практически всеми школами и направлениями эконо-

мической мысли – меркантилистами (Т. Мен, С. Фортрей, А. Монкретьен и 

др.); представителями классической политэкономии (А. Смит, Д. Рикардо, 

Дж.С. Милль, Ж.-Б. Сэй и др.) и шведской школы (К. Викселль, Э. Линдаль, 

Г. Мюрдаль, Э. Лундберг); неолибералистами (В. Ойкен, В. Репке, А. Рюстов, 

А. Мюллер-Армак); представителями современного синтеза инвестиционной 

теории (П. Самуэлсон, Г. Марковиц, М. Миллер, Ф. Модильяни, У. Шарп, 

Д. Тобин). При этом в каждом экономическом течении определяется место и 

роль государства в управлении экономическими процессами. 

Наиболее интересными с точки зрения изучения воздействия инвестици-

онной активности на экономический рост представляются кейнсианская кон-

цепция, теории экономического роста и теория Й. Шумпетера [1].  

Главное внимание Дж.М. Кейнс уделял проблемам безработицы и спроса, 

а максимально возможную занятость и экономический рост, согласно его уче-

нию, может обеспечить только активное вмешательство государства в эконо-

мику. Эффективный спрос, то есть совокупный платежеспособный спрос, опре-
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деляющий уровень занятости, зависит от ожидаемого уровня потребления и ин-

вестиций. 

Согласно теории Й. Шумпетера, первоначальным положением экономи-

ческой системы является чистое равновесие. Но затем на каком-то этапе проис-

ходит внедрение инноваций, новшеств. 

Для осуществления инноваций предприятиями-новаторами берутся кре-

диты у «старых» фирм и компаний, а также в банках.  

Таким образом, создается инвестиционный спрос.  

Исключительно с инновациями Й. Шумпетер связывает и циклическое 

развитие экономики. В его работах анализируется взаимосвязь трех циклов (ко-

ротких, средних и длинных); инновации воздействуют на каждый из циклов. 

Тем самым была предпринята попытка согласовать циклические колебания с 

процессами инновационной деятельности. 

Теоретическую экономическую основу для спецификации зависимости 

показателей экономического роста от инвестиции составили модели акселера-

тора и мультипликатора.  

Модель акселератора (Дж. Б. Кларк) постулирует зависимость между ва-

ловыми капиталовложениями   t   в момент времени t и национальным дохо-

дом ( Yt) [2,3]: 

, 

где  1 ttt ,   – коэффициент акселерации. 

Учитывая последнее соотношение модель акселератора можно перепи-

сать в виде: ttt  


1
1 . 

Помимо акселератора в теории экономического роста используется мо-

дель мультипликатора (Дж. М. Кейнс), которая показывает, что увеличение ин-

вестиций приводит к увеличению национального дохода общества [4]: 

tt m  , 

где  m –мультипликатор. 

Расписывая разности обоих переменных в модели мультипликатора и вы-

ражая из нее t , получим: )(
1

11   tttt
m

. 

tt  
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Таким образом, модели акселератора и мультипликатора показывают, что 

национальный доход выступает как функция предыдущих собственных значе-

ний, а также текущего и предыдущего значений инвестиций. Однако приведен-

ные уравнения не учитывают запаздывание инвестиций. Поэтому, при практи-

ческом моделировании на основе временных рядов будем учитывать запазды-

вающие значения обоих показателей, т.е. рассматривать зависимость более об-

щего вида: 

tqtqttptptt    ...... 110110 , 

где параметр q будет характеризовать период инвестиционных запаздываний 

(лаг). 

Как известно, модели, содержащие переменные, относящиеся как к теку-

щему, так и предыдущему моменту времени, называются в эконометрике дина-

мическими. Динамические модели, содержащие лаги зависимых и независимых 

переменных, называются авторегрессионными уравнениями с распределенны-

ми лагами и обозначаются ADL(p, q) [5]. 

Поскольку модель содержит текущие и предшествующие значения ti , то 

значение tY  можно представить в виде суммы откликов на изменение величины 

ti . Различают краткосрочный и долгосрочный отклики. Коэффициент 0  пока-

зывает краткосрочный отклик в момент времени t , а величина  










p

i

i

q

i

i

1

0

1 



 

характеризует долгосрочный отклик. Таким образом, определяя число лагов q  

и значения коэффициентов i , можно говорить о наличии или отсутствии дол-

госрочного и краткосрочного влияния нормы инвестиций на валовый выпуск 

[5].  

Авторегрессионная модель с распределенным лагом является примером 

динамической регрессии, в которой, помимо объясняющих переменных и их 

лагов, в качестве регрессоров используются лаги зависимой переменной. 
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Авторегрессионную модель с распределенным лагом, которая включает 

одну независимую переменную, можно представить в следующем виде: 

 
 

 
p

j

q

j

tjtjtjt z
1 0

 , 

где первая сумма представляет собой авторегрессионную компоненту – распре-

деленный лаг изучаемой переменной, вторая сумма - распределенный лаг неза-

висимого фактора. Обычно предполагается, что в этой модели ошибки t  явля-

ются белым шумом и не коррелированы с фактором tz , его лагами и с лагами 

изучаемой переменой t . При этих предположениях МНК дает состоятельные 

оценки параметров модели.[6] 

Рассмотрев основные теоретические аспекты, можно перейти непосред-

ственно к применению вышеперечисленного метода на практике.  

Эконометрическое моделирование производится на основе данных об 

объемах ВВП и инвестиций в основной капитал за период с 1995 по 2014 год 

публикуемые федеральной службой государственной статистики (рис. 1).  

Объем инвестиций в основной капитал в РФ млн.р.
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Рис. 1. Динамика объемов инвестиций в основной капитал (слева)  

и ВВП (справа) в 1995-2014 г.г. 

Будем оценивать первую разность логарифма ВВП от первой разности 

логарифмов его лагов и первой разности логарифмов объема инвестиций и его 

лагов. 

Выбор числа лаговых показателей производился с помощью многократ-

ного построения моделей, начиная с оценивания модели наиболее общего вида, 

затем оставляя в модели значимые факторы на основании t -статистики. 



МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

127 

Из показателей видно, что существует несколько явных статистически 

незначимых факторов, таких как лаг ВВП инвестиций года t-4. 

Построим регрессию без вышеупомянутых факторов. 

Исходя из представленных данных видно, что инвестиции года t-1 стати-

стически незначимы. Выводим их из нашей регрессии. 

Полученные характеристики позволяют говорить о том, что статистиче-

ски незначимыми являются лаги ВВП года t-2 и t-5, а также лаги инвестиций 

года t-2 и t-5.  

Без вышеперечисленных факторов получаем следующую регрессию. 

Все факторы, входящие в данную регрессию, имеют уровень значимости 

t-статистики меньше 5%. Это означает, что зависимые переменные статистиче-

ски значимы.  

Уровень значимости F-статистики на уровне 9,32E-07 позволяет говорить 

о значимости регрессии в целом. Это предположение подтверждает и нормиро-

ванный R-квадрат равный 0,954549.  

В итоге, на основе модели авторегрессии с распределительным лагом де-

лаем вывод о том, что показатель ВВП зависит от своих лагов годов t-1 и t-3 и 

от объема инвестиций в основной капитал года t и его лага года t-3. 

Результаты проделанной работы позволяет говорить о наличии зависимо-

сти объема валового внутреннего продукта от его лагов (первого и третьего го-

дов), объема инвестиций и его лагов (первого и третьего годов).  

Это следует учитывать при оценке ВВП, инвестиций и связи между ними. 
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ГЛАВА 2  

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

2.1. Генезис підходів до ідентифікації фінансових інновацій 

Вступ. Сталий розвиток сучасної економіки є неможливим без належного 

управління інноваціями, які включені в управління знаннями, інформацією, ре-

путацією і довірою. На початку ідеї інновацій були використані для опису змін 

в технологічних процесах, які дозволяють більш ефективно створювати нові 

комбінації виробництва, підтримувати динамічний розвиток всієї економіки.  

Постановка завдання. В традиційному підході до технологічних іннова-

цій, Дж. Шумпетер [1] виокремив наступні групи: нові продукти, методи виро-

бництва, ринки, джерела сировини, форми і організаційні структури та методи 

управління. На підставі цієї класифікації, Організація економічного співробіт-

ництва та розвитку (ОЕСР) розробила власну методологію структуризації інно-

вацій: продукт, процес, маркетинг і організації [2]. Нові рішення в цих катего-

ріях є інноваційними, якщо особа, яка приймає рішення застосовує зокрема ін-

дивідуальний підхід до кожної із них. Це означає, що рішення можуть бути ви-

користані як вже відомі так і ті, які використовувалися раніше в інших органі-

заціях. 

Результати. Саме визначення терміну «інновації» спонукає задуматися 

про причини і зміст впровадження цих нових рішень.  

Відповідно до теорії попиту, інновацій створюються на вимогу суб’єктів, 

які хочуть отримати  джерела конкурентної переваги в бізнес-середовищі (цей 

вид нових рішень відноситься до перспектив інноваційного попиту). Тим не 

менше, попит на інновації може бути  спричинений як внутрішніми потребами 

господарюючого суб'єкту, спрямованими на поліпшення їх стану, так і необхід-

ністю адаптації його стратегій до змін у навколишньому середовищі. 

Не менш важливою стороною є пропозиція, яка відноситься до перспек-

тивних інноваційних рішень, і формується внаслідок виконання наступних мо-
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дулів: фаза творчості, фаза інновацій і фази дифузії, яка реалізується через імі-

тацію чи комерціалізацію інноваційних рішень. 

Розглянуті міркування відносно теорії технологічних інновацій можуть 

бути адаптовані для аналізу фінансових з врахуванням певних особливостей. 

Фінансові інновації є не новим явищем, в силу того що з самого початку 

вони паралельно розроблялись і були пов’язані з технологічними інноваціями, 

Тобто, з однієї сторони – фінансові інновації дозволяли фінансувати інновацій-

ні технологічні проекти, де традиційні джерела фінансування є неможливими 

через високий інвестиційний ризик, а з іншої – технологічний та економічний 

розвиток внаслідок ускладнення бізнес-процесів і виникнення нових видів ри-

зику, які вимагають від фінансової системи і фінансових ринків адаптації до 

змін відповідно до викликів сучасного світу.  

Найбільш поширені визначення фінансових інновацій представлені у 

[3, 4, 5]. На основі їх аналізу, інновації фінансового продукту можна охаракте-

ризувати, як: 

1) зовсім нові рішення, або традиційні інструменти, в яких нові компоне-

нти були введені для того, щоб підвищити їх ефективність, а діапазон потенціа-

лу використовується через їх адаптацію до умов функціонування; 

2) заміна традиційних інструментів більш ефективними, для покращення 

економічного стану суб’єктів господарювання, які їх використовують; 

3) інструменти які можуть бути використані, як інструменти хеджування 

проти підвищення волатильності параметрів ринку; 

4) складні інструменти, які є композицією декількох простих, традицій-

них фінансових; 

5) інструменти, які використовуються в контексті нових процесів, методів 

або фінансових стратегій, що застосовуються вперше. 

Якщо припустити, що фінансовими інноваціями можуть бути фінансові 

інструменти, а за звичай це можуть бути акції чи облігації з фіксованою проце-

нтною ставкою, то ми можемо їх, у відповідності до нових рішень, розділити на 

дві категорії: інновації пов'язані з акціями і діяльністю боргових інструментів. 

Інший підхід, до визначення фінансових інновацій запропонований в ро-

боті [6] в якій виділено: продуктові інновації, інноваційний процес і зміна інно-
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ваційного ризику. Самі продуктові інновації – включають в себе нові фінансові 

інструменти, угоди, технології та ринки. Інноваційний процес – пов'язаний з 

поліпшенням процесів розподілу цінних паперів, угод, щодо врегулювання оці-

нки активів. У свою чергу, зміна інноваційних ризиків пов’язана із комбінацією 

різних інструментів для отримання нових рішень і їх оцінкою. В цій групі фі-

нансових інновацій, варто виділити наступні моменти, а саме: інструменти і ін-

новації пост-договірні [6]. У першому випадку – це розроблений новий інстру-

мент, який дозволяє отримати заданий результат (інновації екс-анте), а в другій 

групі інновацій – ризик може бути оцінений, тільки після укладення угоди, на 

основі оригіналу документу (інновації екс-пост). 

Таким чином, фінансові інновації в широкому розумінні можуть бути ви-

значені, як нові розробки і зміни в бізнесі: фінансові ринки, фінансові інститу-

ції, фінансові інструменти і правила, що визначають регулювання фінансової 

системи. Тобто, нові фінансові інституції створюють нові фінансові інструмен-

ти (продукти і послуги), які задіяні на нових фінансових ринках, що вимагають 

нових правил регулювання фінансової системи.  

Таким чином, поняття «фінансових інновацій» може розглядатися у двох 

аспектах: 

1) у вузькому – фінансові інновації є розробкою нових фінансових ін-

струментів (абсолютно нових, комбінацією декількох традиційних, зміною тра-

диційних, нових параметрів існуючих, тощо). 

2) в широкому – фінансові інновації є новими рішеннями, щодо будь-яких 

компонентів фінансової системи (на ринках, інституцій, інструментів і фінансо-

вого регулювання). 

Знаючи важливість поняття «фінансові інновації», варто було б зупини-

тись на чинниках, які впливають на прийняття нових рішень. Як підказує прак-

тика, можна розглядати дві ситуації, що сприяють формуванню та використан-

ню фінансових інновацій. Насамперед – фінансові інновації не доцільно більше 

використовувати, в силу їх не ефективності, а також коли витрати, пов'язані з 

введенням фінансових інновацій є менші, ніж витрати, пов'язані з використан-

ням традиційних рішень [7]. 
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Варто зауважити, що фінансові інновації вказують на неадекватність фі-

нансового ринку, в основному за рахунок асиметрії інформації, агентських і 

трансакційних витрат [4]. Ці проблеми ринку вимагають нових рішень, які за-

безпечили б пом’якшення та обмеження негативних наслідків. Таким прикла-

дом, може бути зниження трансакційних витрат, або підвищення доступності 

до джерел фінансування і використання гнучкості грошових потоків. Ще одні-

єю причиною створення та впровадження фінансових інновацій є несприятливі 

податкові рішення, які змушують учасників фінансового ринку, шукати нові 

шляхи для уникнення необхідності сплати дуже високих податків (наприклад, 

зниження або відтермінування податкових платежів). Крім того, збільшення 

волатильності ринкових параметрів спонукає до пошуку інструментів зниження 

ризиків фінансової системи. Запровадження нових рішень в області фінансово-

го управління, бухгалтерського обліку та системи фінансової звітності може 

призвести до нових стандартів, змушуючи таким чином учасників фінансового 

ринку до їх застосування (прикладом може слугувати, нові системи фінансової 

звітності).  

Крім цього, ще багато чинників впливають на підвищення активності фі-

нансових інституцій в галузі створення і їх впровадження, серед яких: глобалі-

зація і дезінтермедіаціі фінансових ринків, збільшення волатильності ринкових 

параметрів, дерегулювання та лібералізації руху капіталу і динамічного розвит-

ку комунікаційних технологій,  посилення конкуренції між фінансовими інсти-

туціями, зростаюча важливість процесу управління ризиками.  

Мотиви використання фінансових інновацій можна розділити на дві гру-

пи чинників, що впливають на процес створення і їх реалізації у фінансовій си-

стемі. Перша із них включає в себе внутрішні чинники, що випливають з пот-

реб, цілей та змін в системі управління фінансовою системою (фінансові інсти-

туції та суб’єкти господарювання). У другій групі є зовнішні чинники, що ви-

пливають з слабо розвинутого фінансового ринку, волатильності економічного 

середовища та викликів сучасної економіки. 

Пам’ятаючи джерела диференціації фінансових інновацій, процес їх ство-

рення і імплементації є аналогічним. Значна кількість фінансових інновацій в 

фінансовій системі має слабкий патентний захист в порівнянні з технологічним 
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інноваціями. В зв’язку з цим, дифузія фінансових інновацій є дуже швидкою. З 

початку фінансові інновації впроваджуються на слабо регульованому міжнаро-

дному ринку, а пізніше, внаслідок позитивної верифікації щодо впровадження 

на національних ринках. Фінансові інновації, які є не успішними, деякий час не 

беруться до уваги, а пізніше вводиться їх модифікація. Процес створення і 

впровадження фінансових інновацій є більш швидким і менш витратним, ніж у 

випадку з технологічними інноваціями. Додатково, процес дифузії фінансових 

інновацій у глобальній фінансовій системі є більш м’яким внаслідок динаміч-

ного розвитку нових інформаційних і комунікаційних технологій. 

Наступне питання, яке детально розглядається в літературі стосується на-

слідків застосування фінансових інновацій, які можуть бути дуже різноманітні. 

Збалансовані інновації, дають змогу фінансовій системі виконувати її основні 

функції за нижчою ціною і підвищеною ефективністю, але не всі нові фінансові 

рішення мають позитивний вплив на фінансову систему. Деякі з них можуть 

мати непередбачені і небажані побічні ефекти, які приводять до нестабільності 

фінансової системи і збільшення рівня фінансового ризику. В зв’язку з тим, не-

гативні інновації повинні ретельно контролюватись і повинні бути усунені за 

допомогою відповідних заходів зі сторони контролюючих органів. 

На основі аналізу визначення фінансових інновацій та механізму їх фор-

мування та впровадження можна відзначити, що фінансові інновації не є одно-

рідною групою нових фінансових рішень. Тому нами запропоновано їх систе-

матизувати на основі певних критеріїв класифікації, а саме: джерела інновацій, 

чинники, що впливають на процес створення інновацій, мотиви використання 

інновацій, елементи фінансової системи, в якій використовуються інновації, 

типи інновацій, ефективність використання інновацій, момент народження ін-

новацій, базові інструменти. 

Представлені критерії класифікації не є єдиними і можуть бути доповнені 

іншими.  

Ще одна проблема, яку слід вирішити стосується класифікації фінансових 

інновацій. Базові принципи, які розроблені Економічною радою Канади [8] 

включають три категорії фінансових інновацій, що випливають з їх функцій: 

розширення ринкових інструментів, інструменти управління ризиками, і ін-
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струменти та процеси арбітражу. Фінансові інновації, включені в першу кате-

горію збільшують ліквідність на фінансових ринках, підвищують доступність 

щодо фінансування підприємств, дозволяють використовувати нові можливості 

для інвестування економіки. З іншого боку, фінансові інновації, які входять у 

другу категорію забезпечують трансфер фінансового ризику до тих суб’єктів, 

які можуть більш швидко впоратись з ним. Остання категорія фінансових інно-

вацій дає можливість отримати прибуток за рахунок різниці між рівнем витрат і 

нормою прибутку на різних ринках. 

Інша класифікація функцій фінансових інновацій була розроблена в Бан-

ку міжнародних розрахунків (БМР) [9], за якою, фінансові інновації були розді-

лені на п'ять груп: можливість трансферу цінового та кредитного ризиків, збі-

льшення ліквідності та можливостей використання іноземного капіталу, а та-

кож збільшення можливостей використання власного капіталу. Перша група 

фінансових інновацій забезпечує учасникам ринку більш ефективні засоби 

управління ціновими і валютними ризиками. Інша група – інновації для підви-

щення ліквідності – може мати різні наслідки: збільшення ліквідності ринку та 

сприяє суб’єктам в пошуку додаткових джерел фінансування. 

Методологія БМР виділяє такі види фінансових інновацій: 

1) інновації трансферу ризику – інструменти і механізми зниження ризику 

або його захисту від інших типів ринкового ризику: ціновий, валютний, проце-

нтної ставки, кредитний ризик (наприклад: похідні, сек’юритизація, колатералі-

зація); 

2) інновації оцінки ризику – окремий тип ризику, який випливає з даного 

фінансового інструменту може бути виокремлений, оцінений і проданий неза-

лежно від інших типів ризиків, які входять у цей інструмент; 

3) інновації підтримки ліквідності – збільшення ліквідності активів або 

фінансових інструментів; 

4) інновації щодо збільшення доступності до боргового фінансування (на-

приклад, через використання інструментів CDO, CDS, тощо); 

5) підвищення інноваційності власного капіталу – через поліпшення дос-

тупу до фінансування і більшої гнучкості в структурі капіталу (наприклад, за 
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допомогою використання свопів боргу на акції або конвертованих інструмен-

тів); 

6) інновації  страхування – збільшення можливості страхування ризиків в 

обмін на виплату певних дивідендів (наприклад, кредитний ризик може бути 

застрахований через  кредитні дефолтні свопи); 

7) інновації в управлінні активами і зобов'язаннями – збільшення можли-

востей щодо управління активами і зобов'язаннями суб'єктів (наприклад, через 

сек'юритизацію інструментів); 

8) інновації фінансування фінансових інститутів – збільшення джерел фі-

нансування для фінансових інститутів (наприклад, сек'юритизація дозволяє ди-

версифікувати джерела фінансування діяльності фінансових установ). 

Дана класифікація може викликати певні труднощі у її практичному за-

стосуванні. Уникнення проблем такого типу може бути вирішене за рахунок їх 

адаптації до конкретної фінансової системи. 

Найбільш поширеними інструментами дослідження таких економічних 

процесів є економіко-математичні моделі, серед яких значне місце займають 

моделі дифузії.  

Дифузія є процесом, виникнення та поширення інновацій на цільовому 

ринку, а її швидкістю є поширення інновації від новатора до потенційного ко-

ристувача.  

Дані моделі описуються математичним рівнянням, яке характеризує 

пройдений час з моменту введення інновацій. 

Найбільш поширеною є модель Басса. Деякі дослідники пропонували різ-

ні доповнення моделі такі, як: оцінку параметра розміру ринку з використанням 

зовнішньої інформації, оцінку параметрів моделі за допомогою максимальної 

правдоподібності або нелінійних процесів оцінки, тощо. Тим не менш, його пе-

рший варіант все ще знаходиться у використанні. Звичайно, дослідниками були 

удосконалені обмеження в моделі.  

Припустимо, що m – число економічних агентів, які характеризують по-

тенціал ринку. Якщо N(t) – число економічних агентів, які використовують ін-

новації, то F(t)=N(t)/m – сукупне число новаторів у відношенні до загального 
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потенціалу ринку. Число потенційних економічних агентів, які хотіли б вико-

ристовувати інновації, буде визначатись, як [m-N(t)].  

Позначимо dN(t)/dt – швидкість дифузії інноваційного продукту на ринку 

в часі t, p – коефіцієнт інновації (зовнішнього впливу) і q – коефіцієнт насліду-

вання. Відповідно до цього, була запропонована модель: 

 )(
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За допомогою оцінки першого співвідношення, можна знайти час, протя-

гом якого швидкість продажів буде максимальною, тобто: 

pq

p

q

t




)ln(

max  

У силу відсутності властивості гнучкості у дифузійних моделях, в науко-

вій літературі було декілька спроб розробити гнучкі моделі дифузії на основі 

двох властивостей: точки перегину і симетрії. Дана крива може бути або симет-

ричною або несиметричною, а точка перегину здатна рухатися відповідно до 

неї. Це зумовило можливість розгляду дифузійних графіків, як кривих, які відо-

бражають властивості інновацій. У разі динамічних моделей дифузії, максима-

льна величина імітаторів не є константою.  

Таким чином, процес дифузії є динамічним і оцінювання параметрів ди-

фузійних моделей відрізняється. Тому, були запропоновані динамічні моделі 

дифузії [10], в яких автори зробили припущення, що максимальна кількість імі-
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таторів інновації N  змінюється відповідно до часу. Точніше, спочатку була ви-

сунута гіпотеза, що N  є функцією часу: 

))(()( tSftN   

де S(t) є вектор ендогенних і екзогенних змінних, які впливають на N . Таким 

чином, якщо f(S(t)) замінити на N  в рівнянні дифузійної моделі, тоді динамічна 

дифузійна модель набуде вигляду: 

)]())(()][([
)(

tNtSftbNa
dt

tdN
  

Намагання отримати прибуток змушує економічні агенти шукати нові або 

вдосконалювати існуючі продукти, послуги, процеси або структури компаній, 

які будуть знижувати витрати до рівня, які задовольняють, у широкому діапа-

зоні, попит своїх клієнтів і приносять значний прибуток. Ці пошуки відбува-

ються через призму дослідження і розвиток (R&D) програм розвитку секторів 

економіки.  

Дослідження можливостей застосування нововведень, повинна бути зосе-

реджена на п’яти умовах, які вказують на доцільність впровадження інновацій. 

1. Ринкова сила підприємства. Цей чинник є необхідний для того, щоб 

отримати ефект від інновацій. Це відбувається тому, що результат залежить як 

від обговорення нових ідей, так і від труднощів отримання прибутків від інно-

вацій в дослідженнях і розробках (R&D), що призводить до заохочення інвес-

тицій. 

2. Розмір підприємства. Чим більший розмір компанії, тим більші обсяги 

продажу продукції, які включають в себе нововведення, що сприяє більшим ін-

вестиціям в інновації. Більший розмір дозволяє компанії адаптуватися до еко-

номії в масштабі R&D.  

Про те, неможливо створити суб’єкт, який б мав оптимальний розмір, лі-

квідність і диверсифікацію. Це зумовлено тим, що нововведення реалізуються 

через взаємодію фірм які відрізняються за розміром, досвідом та іншими атри-

бутами.  

3. Технологічні можливості. Технології відіграють подвійну роль. З однієї 

сторони вони сприяють розвитку нових ідей, а з іншої, вони є каталізатором ла-

нцюгової реакції для подальших інновацій.  
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4. Патентування. Теоретично, патенти забезпечують вирішення пробле-

ми захисту інтелектуальної власності; а також підсилюють стимул винахідника 

в зв’язку з ексклюзивним правом на користування. Про те, галузі сильно відріз-

няють за ступенем ефективності застосування такого методу. 

Багато фірм зосереджені на тому, що б захопити віддачу від нової техно-

логії, яка втілена в конкретних промислових процесах або продуктах. Але бага-

то з них забуває про те, що нововведення призводять до прямої імітації іннова-

ційного процесу або продукту. Фірми-конкуренти можуть розробляти продук-

ти, які не є копією, але тим не менш конкурують з продукцією фірми, якій на-

лежить інтелектуальна власність. 

У загальному плані, міграція знань може підвищити технологічний поте-

нціал галузі, тим самим створити більш потужну конкуренцію в довгостроковій 

перспективі, що призведе до динамічного розвитку в цілому. 

5. Рівень попиту на ринку. Різниця між інноваційним процесом і продукці-

єю піднімає питання характеристики умов попиту, що мають відношення до ін-

новаційної продукції.  

Найбільшою проблемою є інновації, які вносять абсолютно новий про-

дукт. У такому випадку, не існує простого способу характеристики латентного 

попиту за допомогою даних про існуючі продукти. Тому, щоб зайняти відповід-

ну нішу на ринку і досягнути високих темпів зростання продажів, як правило 

використовують взаємодію ендогенного попиту і пропозиції. Для цього викори-

стовують різні категоріальні змінні, ймовірно в якості проміжних, для характе-

ристики міжгалузевих відмінностей в ціновій еластичності. Найбільш пошире-

ними серед них є: товари тривалого користування – товари нетривалого викори-

стання. 

Висновки. Розмір і розвиток ринку характеризують рівень прибутку та 

умови попиту. Розвинуті ринки мають змогу отримати більш значні результати 

в інноваційних досліджень в той час як ринок, що розвивається, швидше за все, 

має шанси залучити більше інновацій і тим самим створити більше прибутку.  

Дані умови можуть змінюватися, разом з розвитком економіки, особливо 

у контексті інновацій у технологічному режимі, про те їх достатньо для визна-
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чення відмінностей у взаємопов’язаних галузях стосовно інноваційної діяльно-

сті відносно тривалого проміжку часу. 

Також, одним із важливих питань є динаміка інноваційної діяльності та 

структури ринку за допомогою «творчого руйнування», під час якого відбува-

ється витіснення новими та якісно кращими технологіями та товарами виробле-

ними за їхньою допомогою застарілі технології і товари. Про те дати відповідь 

на нього практично не можливо, в зв’язку з ненадійністю аналітичних результа-

тів в динамічних стохастичних моделях популяції фірм. З огляду, на обмеже-

ність наявних даних, досягнення, в нашому розумінні, інновацій та структура 

ринку буде залежати від розроблення нових джерел даних. 
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2.2. Модели оценки, анализа и прогнозирования в системе 

стратегического управления финансовой деятельностью предприятия 

Несбалансированность и асинхронность трансформационных процессов в 

экономике, связанных с изменением вектора внешнеэкономической политики, 

привели к нарастанию нестабильности, кризисных ситуациям, слабо предсказу-

емым колебаниям конъюнктуры рынков, негативной динамике макроэкономи-

ческих индикаторов. Сложившаяся ситуация генерирует дополнительные риски 

для финансовой деятельности украинских предприятий, приводит к потерям и 

убыткам, снижению уровня эффективности. Так, по статистическим данным, 

финансовый результат от обычной деятельности предприятий и организаций за 

последние годы снизился в 6,7 раза, а удельный вес убыточных предприятий 

увеличился до 45%. При этом сумма убытка возросла почти в 2 раза [14]. Это 

говорит о недостаточной финансовой маневренности предприятий, низкой ско-

рости адаптивных реакций системы стратегического финансового управления 

на воздействие негативных факторов нестабильной экономической среды. По-

вышение уровня сложности, динамичности и неопределенности внешней среды 

предприятия вызывает необходимость применения методов экономико-

математического моделирования при выборе стратегических направлений раз-

вития финансовой деятельности.  

Проблема моделирования финансовой деятельности предприятия в усло-

виях нестабильной внешней среды рассмотрена в работах таких ученых, как 

О.А. Азарова, В.В. Баранников, О. К. Елисеева, В. А. Забродский, Н. А. Кизим, 

Т. С. Клебанова, О. Ю. Кононов, И. Г. Лукьяненко, В.И. Плиса, В. С. Поно-

маренко, А.Н. Тридед, А. И. Черняк и др. Однако ряд аспектов проблемы, свя-

занных с разработкой согласованного комплекса моделей формирования фи-

нансовой стратегии предприятия, который позволяет оценить последствия ее 

реализации с учетом негативных воздействий внешней среды, не нашли долж-

ного отражения.  
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Схема взаимосвязи предложенного комплекса моделей формирования 

финансовой стратегии предприятия, обеспечивающей его устойчивое функцио-

нирование и развитие в условиях нестабильной экономической среды, приведе-

на на рис. 1. [2]. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаимосвязи модулей, моделей и процедур  

формирования финансовой стратегии предприятия*  

*разработано авторами 

В первом модуле предложенной схемы (рис. 1) осуществляется оценка, 

анализ и прогнозирование факторов финансовой среды предприятия (ФСП) по 

трем направлениям: 1) внешняя ФСП непрямого влияния; 2) внешняя ФСП 

непосредственного влияния; 3) внутренняя ФСП. Этот модуль включает следу-

ющие блоки моделей и процедур: блок процедур формирования информацион-

ного пространства признаков – М1; блок процедур классификации состояний – 

М2; блок моделей идентификации класса состояний – М3; блок моделей про-

гнозирования показателей ФСП – М4; модель оценки стратегической финансо-

вой позиции предприятия – М5. Во втором модуле определяются стратегиче-
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ские цели финансовой деятельности предприятия, и формируется комплекс 

стратегических мероприятий для их достижения. Модельный базис второго мо-

дуля включает: модель выбора типа финансовой стратегии – М6; имитацион-

ную модель финансовой деятельности предприятия – М7 [13]. В третьем моду-

ле осуществляется выбор финансовой стратегии. Для реализации задач этого 

модуля предложена процедура формирования и выбора стратегических альтер-

натив финансовой деятельности предприятия – М8 [13]. 

Одним из базовых модулей является модуль оценки, анализа и прогнози-

рования факторов внешней и внутренней финансовой среды предприятия. Ни-

же рассматривается его содержание.  

Назначение первого блока (M1) состоит в формировании информацион-

ного пространства признаков. Базовая система показателей {Xi}, включающая 

76 показателей состояния внешней  финансовой среды непрямого (Xmacro) и 

непосредственного влияния (Xmezo), а также внутренней финансовой среды 

предприятия (Хmicro), сформирована на основе процедур экспертного анализа. 

Поскольку исходное число показателей, характеризующих ФСП, является до-

статочно большим, применение всей исходной системы показателей {Xi} при-

водит к информационной перегруженности процессов принятия решений. В 

связи с этим возникает задача нахождения набора наиболее информативных 

показателей (диагностического пространства показателей (ДПП)) {Xi *} {Xi}, 

чтобы, с одной стороны, число показателей было невелико, а с другой, не про-

изошло потери значимой для принятия решений информации. Для решения 

данной задачи применялись методы многомерного анализа: методы выбора ре-

презентантов групп, таксономии, факторного анализа. Выбор метода сокраще-

ния информационного пространства показателей осуществлялся на основе кри-

териев оценки качества ДПП [3, 9]. 

Сравнение критерия информативности альтернативных систем показате-

лей, полученных на основе выбранных методов сокращения информационного 

пространства признаков (табл. 1), позволило определить приоритетность при-

менения метода главных компонент для формирования итогового ДПП финан-

совой среды предприятия. Размерность такого ДПП составляет 35 показателей, 
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при этом коэффициент информативности находится в пределах от 75 до 95%, 

что является достаточным для отображения всех значимых корреляционных 

связей. Информационной базой исследования являются статистические данные 

Государственного комитета статистики Украины, НБУ и ПФТС за 2005-

2014 гг., данные финансовой отчетности 25 машиностроительных предприятий 

Харьковской области за 2005-2014 гг. 

Таблица 1 

Результаты сравнения информативности ДПП (фрагмент)* 

Группа показателей / 

Метод сокращения информационного 

пространства показателей 

Процент объясненной дисперсии 

Метод «цен-

тра тяжести» 

Таксономический 

показатель 

Факторный 

анализ 

Показатели внешней финансовой среды непрямого влияния Xmacro 

Показатели состояния валютного рынка 100% 100% 100% 

Показатели состояния денежного рынка 60,69% 57,88% 81% 

Показатели состояния кредитного рынка 77,43% 73,27% 84% 

Показатели состояния фондового рынка 81,54% 82,66% 84% 

* разработано авторами 

Второй блок (М2) дает возможность на основе выделенных ранее диагно-

стических показателей ФСП осуществить классификацию состояний финансо-

вой среды предприятия. Для построения классификаций используются иерар-

хические и итеративные методы кластерного анализа, позволяющие выявлять 

внутренние взаимосвязи между единицами наблюдаемой совокупности, а также 

формировать научно обоснованные классификации по целому набору показате-

лей [9]. При этом проводится динамический анализ характеристик и состава 

выделенных групп. Исследование осуществлялось на множестве состояний 

ФСП , где  – множество состояний финансовой среды не-

прямого влияния;  – множество состояний ФСП непосредственного влияния; 

 – множество состояний внутренней ФСП. 

Характеристика каждого из выделенных классов состояний финансовой 

среды предприятия, полученная на основе интерпретации графиков средних 

значений диагностических показателей в выделенных кластерах состояний, 

приведена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Характеристика классов состояний финансовой среды предприятия * 

Харак-

теристика  

Название класса состояний (условное обозначение) 

Благоприятное (1) Нейтральное (0) Неблагоприятное (-1) 

в
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С
П

 н
еп

р
я
м

о
-

го
 в

л
и

я
н

и
я(

S
F

E
o

u
t m

ac
ro

) Наблюдается низкий уро-

вень инфляции, высокие 

значения показателей раз-

вития фондового рынка, 

стабильный валютный 

курс гривны по отноше-

нию к доллару США, вы-

сокие объемы выданных 

банковских кредитов при 

низкой процентной ставке 

Характеризуется средними 

значениями всех показате-

лей развития финансового 

рынка Украины 

Наблюдается высокий 

уровень инфляции, высо-

кие значения показателей 

развития фондового рын-

ка, низкие значения объе-

мов выданных банковских 

кредитов при высокой 

процентной ставке 

в
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Наблюдается низкий уро-

вень просроченной деби-

торской и кредиторской 

задолженности в общей ее 

сумме, высокий уровень 

инвестиционной активно-

сти и экономического по-

тенциала региона 

Характеризуется средними 

значениями всех показате-

лей финансового развития 

региона 

Наблюдается высокий 

уровень просроченной де-

биторской и кредиторской 

задолженности в общей ее 

сумме, низкий уровень 

инвестиционной активно-

сти и экономического по-

тенциала региона 

в
н

у
тр
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н
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-
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Устойчивое (1) Удовлетворительное (0) Неудовлетворительное (-

1) 

Характеризуется высоким 

уровнем платежеспособ-

ности, нормальной устой-

чивостью, высокой скоро-

стью оборота финансовых 

ресурсов, а также высо-

кими значениями показа-

телей рентабельности 

Характеризуется средним 

уровнем платежеспособно-

сти, незначительным 

нарушением финансового 

равновесия, средней ско-

ростью оборота финансо-

вых ресурсов, а также 

средними значениями по-

казателей рентабельности 

Характеризуется высоким 

уровнем платежеспособ-

ности, значительным 

нарушением финансового 

равновесия, низкой скоро-

стью оборота финансовых 

ресурсов, а также низкими 

значениями показателей 

рентабельности 

* разработано авторами 

Задача отнесения состояния ФСП к одному из выделенных классов реша-

ется с помощью блока моделей М3 (рис. 1), для построения которых использо-

ваны методы дискриминантного анализа, модели бинарного и множественного 

выбора, деревья классификаций. Выбор модели осуществлялся на основе срав-

нения критериев качества классификации (табл. 3). Как видно из табл. 3, наибо-

лее высокое качество распознавания классов состояний ФСП обеспечивают мо-

дели множественного выбора.  
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Таблица 3 

Оценка качества классификации состояний ФСП (фрагмент) * 

Метод распознавания Процент правильно распознанных объектов 

Класс (1) Класс (0) Класс (-1) Всего по всем 

классам 

Внешняя финансовая среда непрямого влияния 

Дискриминантный анализ 100% 100% 96,15% 97,50% 

Деревья классификации 100% 100% 96,15% 97,50% 

Logit- / Probit- модели 100% 100% 100% 100% 

Внутренняя финансовая среда (динамический разрез) 

Дискриминантный анализ 86,3% 69,4% 90, 8% 82,7% 

Деревья классификации 76,3% 55,8% 81,4% 78,4% 

Logit- / Probit- модели 88,1% 82,3% 96,4 93,8% 

* разработано авторами 

Комплекс моделей идентификации класса состояний внешней ФСП не-

прямого влияния может быть представлен следующим образом: 

    (1) 

Аналогично получены модели идентификации класса состояний внешней 

ФСП непосредственного влияния и внутренней ФСП. 

Блок моделей прогнозирования показателей финансовой среды предприя-

тия (М4) (рис. 1) предназначен для проведения стратегического финансового 

анализа и оценки перспективного состояния финансовой среды предприятия 

вследствие возможных изменений отдельных факторов и условий. Для показа-

телей, представленных в динамическом разрезе, построение моделей прогнози-

рования осуществлялось на основе векторной авторегрессии (VAR-модели), 

векторной модели коррекции ошибок (ECM-модели). Выбор этих моделей обу-

словлен тем, что они позволяют одновременно моделировать несколько вре-

менных рядов с помощью системы динамических уравнений ARIMA-процессов, 

включать и исследовать взаимосвязи между показателями и их лаговыми зна-
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чениями, а также не требуют разделения переменных на эндогенные и экзоген-

ные.  

Выбор метода прогнозирования показателей финансовой среды предпри-

ятия, а также спецификация моделей происходит на основе реализации следу-

ющих этапов исследования [8, 11]: оценка наличия причинно-следственных 

связей между рядами и определения количества лагов, включенных в каждую 

модель; проверка наличия коинтеграционных векторов. 

Оценка наличия причинно-следственных связей между рядами Xi 

( ) для выявления групп взаимосвязанных показателей ФСП осуществля-

ется с помощью теста Гренджера. На основании данного теста подтверждается 

гипотеза H0 об отсутствии связей между показателями в случае, когда расчет-

ное значения F-статистики не превышает критическое. Результаты теста Грен-

джера, реализованного в программной среде Eviews 6.0, для группы показате-

лей внешней ФСП непрямого влияния, представлены в табл. 4.  

Таблица 4 

Результаты теста Гренджера* 

Нулевая гипотеза (H0) Расчетное значение  

F-статистики 

Уровень доверительной 

вероятности p 

Показатели внешней финансовой среды непрямого влияния Xmacro (лаг: 4) 

Х1,4 не является причиной X1,3  1,62965  0,19562 

Х1,3 не является причиной X1,4  4,77288  0,00483 

Х1,7  не является причиной X1,3  7,25158  0,00042 

Х1,3 не является причиной X1,7 1,50717  0,22802 

Х1,8 не является причиной X1,3  5,85697  0,00158 

Х1,3 не является причиной X1,8 2,40686  0,07411 

Х1,7 не является причиной X1,4  2,81123  0,04518 

Х1,4 не является причиной X1,7 1,39618  0,26185 

Х1,8 не является причиной X1,4  1,48599  0,23413 

Х1,4 не является причиной X1,8 5,30520  0,00276 

Х1,8 не является причиной  X1,7  1,64014  0,19306 

Х1,7 не является причиной X1,8 4,39940  0,00723 

Условные обозначения: X1,8 - процентные ставки по кредитам, предоставленным в от-

четном периоде сроком до 1 года, Х1,3 - индекс потребительских цен; Х1,4 - индекс цен произ-

водителей продукции промышленности; Х1,7 - темпы роста объемов кредитов, выданных в 

отчетном периоде нефинансовым корпорациям сроком до 1 года 

* разработано авторами 
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Аналогичные результаты были получены результаты для показателей 

внутренней ФСП. 

Как видно из табл. 4, все показатели внешней ФСП непрямого влияния 

взаимосвязаны между собой. Поэтому, при дальнейшем исследовании, они рас-

сматривались в одной группе показателей. Что касается показателей внутрен-

ней ФСП (динамический разрез), то при лаге, равном 3, можно выделить две 

группы взаимосвязанных показателей. 

Количество лагов, включенных в каждую модель, определяется на основе 

информационного критерия Акайка (AІC-критерия). На первом этапе выбира-

ется максмимально возможное значение порядка VAR-модели – р * (10% от 

общего количества уровней ряда). Далее оценивается методом наименьших 

квадратов определенное множество VAR- моделей с разным количеством лагов 

р = 1,2, ..., р*. Среди оцененных моделей выбирается модель порядка pmax 

(0≤pmax≤p*) с наименьшим значением AІC критерия. Результаты оценки данно-

го критерия представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

Значение информационного критерия Акайка* 

Лаг (p) Значение критерия Акайка 

Xmacro Xmicro (1) 

(динамический разрез) 

Xmicro (2) 

(динамический разрез) 

1 -19,783 2,67 -3,282 

2 -20,276 2,58 -3,52 

3 -21,54 2,41 -3,76 

4 -22,784 2,48 -4,11 

* разработано авторами 

Для проверки временных рядов на коинтеграцию используется тест Йо-

хансена [8], основанный на связи между рангом матрицы π и ее характеристи-

ческими корнями. Если ранг матрицы равен нулю, то коинтеграция между пе-

ременными отсутствует, тогда необходимо использовать VAR модель в разно-

стях. Если матрица π имеет полный ранг, это свидетельствует о том, что пере-

менные стационарны, т.е. формируется VAR-модель в разностях. Если ранг 

матрицы π не полный и равен r, r> 0, то существует r векторов коинтеграции. 
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Результаты теста Йохансена (табл. 6), реализованного в программной среде 

Eviews 6.0 для группы показателей внутренней ФСП, подтверждают существо-

вание трех коинтеграционных векторов – CE (3). Для прогнозирования иссле-

дуемой группы показателей целесообразно применение ECM-модели.  

Таблица 6 

Результаты теста Йохансена на наличие коинтеграционных векторов* 

Характеристические 

корни ( ) матриці  

Значение 

правдопо-

добия 

критическое 

значение 

(5%) 

критическое 

значение 

(1%) 

Гипотеза о количестве 

коинтеграционных  

векторов CE(s) 

Первая группа показателей внутренней финансовой среды предприятия Xmicro (1) 

(Динамический разрез) 

 0.970661  238.6822  94.15 103.18 Нет** 

 0.778917  115.1732  68.52  76.07 По крайней мере 1 ** 

 0.657908  62.35055  47.21  54.46 По крайней мере 2 ** 

 0.370775  24.80694  29.68  35.65 По крайней мере 3 

 0.208342  8.592619  15.41  20.04 По крайней мере 4 

 0.011808  0.415728   3.76   6.65 По крайней мере 5 

* разработано авторами 

** обозначены отклоняющиеся гипотезы 

После выбора метода прогнозирования осуществляется оценка парамет-

ров моделей. Оценивание параметров VAR- и ECM-моделей осуществлялось в 

программной среде Eviews 6.0. Комплекс моделей показателей ФСП Xmacro 

можно представить следующим образом: 

,(2) 

где  a1,k, b1,k, c1,k, d1,k, f1,k – параметры модели. 

Результаты моделирования позволили сделать вывод, что такие критерии, 

как коэффициент детерминации (R
2
(X1,8)=0,929; R

2
(X1,3)=0,901; R

2
(X1,4)=0,849; 

R
2
(X1,7)=0,871); критерий Фишера (F(X1,8)=13,808; F(X1,3)=9,653; F(X1,4)=8,967; 

F(X1,7)=9,167); критерий Акайка (AIC=-22,785); критерий Шварца (SC=-20,299), 

абсолютная процентная ошибка аппроксимации (m.a.p.e.(X1,8)=6,15%, 

m.a.p.e.(X1,3)=7,42%, m.a.p.e.(X1,4)=7,89%, m.a.p.e.(X1,7)=7,53%) подтверждают 

высокую точность прогноза. 
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Для прогнозирования показателей, описывающих состояние внешней 

ФСП непосредственного влияния и внутренней ФСП (статический разрез), 

применяются динамические модели панельных данных (AR), позволяющие од-

новременно учесть динамические и пространственные аспекты изменения ис-

следуемых показателей [6]. Применение регрессионных моделей на панельных 

данных имеет преимущество перед моделями на вариационных или временных 

рядах, поскольку дает возможность проанализировать изменения на индивиду-

альном уровне. Алгоритм построения динамических моделей на панельных 

данных для прогнозирования финансовых показателей, представленных в про-

странственно-динамическом разрезе, включает следующие этапы [6]: специфи-

кация регрессионной модели на панельных данных с помощью теста Хаусмана 

(выбор модели с фиксированными или случайными эффектами); определение 

количества лагов (p) динамической модели на панельных данных по критерию 

Стьюдента. 

Для выбора спецификации модели на панельных данных применяется 

тест Хаусмана, нулевой гипотезой которого является допущение об отсутствии 

корреляции между индивидуальными эффектами и объясняющими перемен-

ными модели, то есть при подтверждении данной гипотезы отдается предпо-

чтение модели со случайными эффектами. Статистика  имеет асимптотиче-

ское  –распределение с k степенями свободы, где k – количество параметров. 

Расчетные статистики Хаусмана для исследуемых групп показателей представ-

лены в табл. 7. 

Таблица 7 

Расчетные значения статистики Хаусмана * 

Группа показателей Расчетное 

значение  

Критическое 

значение  

Показатели внешней ФСП непосредственного влияния Xmeso 6,13 5,26 

Показатели внутренней ФСП Xmicro (статический разрез) 67,84 16,92 

* разработано авторами 

Из табл. 7 видно, что нулевая гипотеза отвергается в обеих группах пока-

зателей, следовательно, предпочтительным является выбор модели с фиксиро-

ванными эффектами. 
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Для определения количества лагов, включенных в каждую AR- модель, 

проводится оценка параметров регрессионной модели с максимально возмож-

ным количеством лагов при полном наборе экзогенных признаков. Оценка па-

раметров AR-моделей на панельных данных осуществлена в программной сре-

де Eviews 6.0. При дальнейшем анализе исключаются признаки, при которых 

параметры модели статистически не значимы по критерию Стьюдента (t-

критерий). Комплекс моделей прогнозирования показателей внутренней ФСП 

(статический разрез) имеет следующий вид: 

,         (3) 

где X3,2 – коэффициент срочной ликвидности; X3,5 – коэффициент ликвидности 

средств в расчетах; X3,12 – коэффициент финансирования; X3,45 – коэффициент 

фондоотдачи основных средств и др. необоротных активов; X3,19 – коэффициент 

долгосрочного привлечения средств; X3,30 – коэффициент рентабельности ос-

новных средств; X3,39 – коэффициент оборачиваемости капитала (трансформа-

ции); FEi(Xj) – фиксированный эффект для i-го предприятия; b3,k, c3,k, d3,k, f3,k, 

g3,k, h3,k – параметры модели. 

Результаты моделирования позволили сделать вывод, что такие критерии, 

как коэффициент детерминации (R
2
(X3,2)=0,998; R

2
(X3,5)=0,998; R

2
(X3,12)=0,998; 

R
2
(X3,19)=0,998; R

2
(X3,30)=0,987; R

2
(X3,39)=0,996; R

2
(X3,45)=0,993); критерий Фи-

шера (F(X3,2)=71696,9; F(X3,5)=72528,5; F(X3,12)=36141,6; F(X3,19)=174959; F 

(X3,30)=7984,9; F(X3,39)= 22285; F(X3,45)=17225,5), абсолютная процентная ошиб-

ка аппроксимации (m.a.p.e.(X3,2)=4,38%; m.a.p.e.(X3,5)=5,19%; 

m.a.p.e.(X3,12)=8,34%; m.a.p.e.(X3,19)=4,66%; m.a.p.e.(X3,30)=6,13%; 
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m.a.p.e.(X3,39)=7,47%; m.a.p.e.(X3,45)=6,53%), свидетельствуют о высокой точно-

сти прогноза. 

Аналогично разработаны модели для анализа и прогнозирования показа-

телей внешней ФСП непосредственного влияния. 

Разработанные модели (2-3) позволяют формировать поисковые и норма-

тивные прогнозы показателей финансовой среды предприятия, исследовать из-

менения финансовой ситуации в отрасли, финансового потенциала развития 

среды непосредственного влияния и на этой основе повысить обоснованность и 

качество управленческих решений при оценке стратегической финансовой по-

зиции предприятия. 

В модуле оценки, анализа и прогнозирования факторов финансовой сре-

ды предприятия (рис. 1) завершающей является модель оценки стратегической 

финансовой позиции предприятия (M5). Построение этой модели основано на 

выделении определенных зон, подобных по своим интегральным характеристи-

кам условий внешней и внутренней среды предприятия, что дает возможность 

формировать дифференцированные финансовые стратегии. Место этой модели 

в процедуре выбора финансовой стратегии показано на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Этапы процедуры выбора типа финансовой стратегии на основе оценки 

стратегической финансовой позиции предприятия 

Модель оценки стратегической финансовой позиции предприятия вклю-

чает следующие диагностические области: «сильная стратегическая финансовая 

Этап 1. Оценка состояния внешней и внутренней финансовой 

среды предприятия 

 П р о г н о з н о е (t=for) 

SFEfor
out

 ; SFEfor
in
  

 

Т е к у щ е е (t=cur) 
SFEcur

out
 ; SFEcur

in
  

Этап 3. Выбор типа финансовой стратегии FSi 

 

Этап 2. Оценка стратегической финансовой позиции предприятия 

 
Т е к у щ е е (t=cur) 

SFPcur=(SFEcur
out

; SFEcur
in

). 

 

П р о г н о з н о е (t=for) 

SFPfor=(SFEfor
out

; SFEfor
in

). 

 

М3.1, М4.1 

М3.2, М4.2 

М3.3  М4.3 

 
М5 

 
М6 

 

Условные обо-

значения моде-

лей, применяе-
мых для реали-

зации задач 

каждого этапа  



МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

151 

позиция» (высокий уровень финансовой безопасности, благоприятная внешняя 

финансовая среда, лидирующие позиции предприятия в отрасли, позитивные 

тенденции изменения показателей финансовой деятельности); «незначительное 

влияние угроз» (высокий или средний уровень финансовой безопасности пред-

приятия, незначительное ухудшение позиций в отрасли); «сильное влияние 

угроз» (средний уровень финансовой безопасности, неблагоприятное состояние 

внешней среды, потеря целевых позиций вследствие низкой скорости адапта-

ции к негативным воздействиям угроз); «критический уровень угроз» (критиче-

ский уровень финансовой безопасности, неблагоприятная финансовая ситуа-

ция, кризисные тенденции развития финансовой сферы предприятия). Оценки 

текущей и прогнозной стратегической финансовой позиции предприятия явля-

ются основанием для выбора наиболее приемлемой финансовой стратегии 

предприятия [14]. 

Таким образом, предложенные модели оценки, анализа и прогнозирова-

ния дают возможность провести комплексный анализ факторов внешней и 

внутренней финансовой среды предприятия, выявить возможные неблагопри-

ятные изменения стратегической финансовой позиции предприятия, осуще-

ствить выбор наиболее адекватной сложившейся ситуации финансовой страте-

гии предприятия. 
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2.3. Использование алгоритма фильтрации Калмана в комплексной 

модели прогнозирования линейных экономических процессов 

Современные экономические объекты характеризуются сложной внут-

ренней структурой, большим количеством внешних связей, стохастичностью и 

нестационарностью поведения. Это является весомым аргументом в пользу ис-

пользования нелинелинейных экономико-математических моделей для позна-

ния основних свойств и прогнозирования траектории развития таких объектов. 

Тем не менее, приняв ряд допущений, часто можно представить анализируемый 

процесс как линейный и успешно использовать  линейные модели. 

Особенностью экономических процессов любой природы, как линейных, 

так и нелинейных, является присутствие в результатах наблюдений за их состо-

янием шума измерения. Шум измерения, присутствующий в исходном стати-

стическом ряду, будет оказывать непосредственное воздействие и искажать как 

результаты оценки  и анализа параметров модели, так и прогнозные оценки. 

Одним из методов, позволяющих исключить шум измерения из исходно-

го ряда наблюдений, является фильтрация Калмана. 

В зависимости от того, как соотносятся между собой момент времени 

оценивания и время наблюдения, общая задача фильтрации сводится к задачам: 

интерполяции или сглаживания ( rtt 1 ); собственно фильтрации ( rtt 1 ); экстра-

поляции или прогнозирования ( rtt 1 ).  

Так в работе [1], которая посвящена краткосрочному оцениванию и про-

гнозированию ВВП, задача восстановления пропусков в статистических рядах 

для независимых показателей, включенных в модель, решена с помощью филь-

тра Калмана. Аналогичная проблема решается в работах [2-3]. Здесь [3-4] по-

мимо решения проблемы присутствия пропусков в рядах данных дополнитель-

но решена проблема неравномерности их поступления. 

В работе [5] проводится оценка текущего состояния равновесных и цик-

лических компонент в динамике макропеременных на основе использования 

многомерного фильтра Калмана. 
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В работе [6] проведен сравнительный анализ преимуществ алгоритма 

калмановской фильтрации по сравнению с классическим методом наименьших 

квадратов при прогнозировании. Доказано, что метод Калмана может быть рас-

смотрен как обобщение метода наименьших квадратов. Авторы рассматривают 

исходный статистический ряд как линейную комбинацию среднего значения 

ряда и шума. Доказано, что метод Калмана в отличие от метода наименьших 

квадратов, допускает изменение коэффициентов в такой линейной комбинации 

с течением времени. 

Классический подход к решению задачи фильтрации основан на исполь-

зовании метода Винера-Колмогорова, основными недостатками которого явля-

ется: требование стационарности анализируемой системы, большой объем не-

обходимых априорных статистических характеристик случайных процессов, 

нерекурсивность алгоритма оценивания. Указанные недостатки устраняются в 

методе Калмана-Бьюси, который является обобщением метода Винера-

Колмогорова. Предполагается, что динамическая система принадлежит к клас-

су линейных систем с переменными параметрами (нестационарная динамиче-

ская система). Стационарная динамическая система может рассматриваться как 

частный случай нестационарной системы общего вида, используемой в теории 

Калмана-Бьюси [7,8]. 

Недостатком калмановской фильтрации для прогнозирования экономиче-

ского процесса является то, что фильтр должен быть построен на основании 

априорных данных о статистиках рассматриваемого процесса, что в простран-

стве состояний соответствует наличию априорной информации о статистиче-

ских характеристиках шумов состояния и измерения экономической системы, а 

также ее случайного начального состояния. 

Предлагаемый комплексный алгоритм прогнозирования линейных эконо-

мических процессов содержит четыре взаимосвязанных блока (см. рис.1).  

В первом блоке предлагается проверить гипотезу о линейном характере 

исследуемого процесса. Во втором блоке проводится оценка параметров ли-

нейной модели по исходному ряду, после чего получают прогнозные оценки. 

Третий блок нацелен на реализацию гипотезы о том, что помимо имеющейся 
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линейной тенденции, ряд содержит в себе шум, который может исказить про-

гнозные оценки. Поэтому необходимо осуществить исключение этой составля-

ющей из исходного ряда наблюдений. В результате получаем скорректирован-

ный ряд, на основе которого и осуществляется прогнозирование. Четвертый 

блок необходим для проведения сравнительного анализа полученных во втором 

и третьем блоках результатов и формирования итогового прогноза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма прогнозирования 

Рассмотрим алгоритм фильтрации [6-8]. 
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Каждое истинное значение переменной kx  является линейной комбина-

цией ее предыдущего значения 1kx - , переменной управления ku  и шума (внеш-

них возмущений) kw : 

 k1kk GqFxx += - , kkk qwu =+   (1) 

Измеренное (наблюденное) значение переменной kz  представляет собой 

линейную комбинацию истинного значения kx  и шума измерения kv . 

 kkk vHxz +=   (2) 

Шумы kv  и kq  являются статистически независимыми. 

В общем случае величины F , G  и H  представляют собой матрицы, но в 

данном случае это будут действительные числа. 

Нам необходимо определить статистические характеристики шумов 

(среднее и стандартное отклонение). Согласно модели, шумы должны подчи-

няться нормальному закону распределения.  

Предположим, что известна оценка состояния системы 1kx̂ -  в момент 1kt -  

и известна матрица переходов F . Тогда оценку 1kx̂ -  можно принять за началь-

ную и вычислить оценку состояния системы в момент kt  по формуле 

1kk x̂Fx̂ -= . 

Однако в этом случае не учитывалась информация о наблюдении kz  за 

состоянием системы в момент kt . Полученная оценка характеризует состояние 

системы по результатам измерений до момента 1kt -  включительно. В этом слу-

чае неизбежны ошибки в оценке состояния – это связано с тем, что погреш-

ность оценки через матрицу переходов F  распространяется на все последую-

щие оценки. Таким образом, при длительном времени работы фильтра эти 

ошибки будут накапливаться и приведут к неудовлетворительным результатам. 

Но оценку kx̂  можно улучшить, если учитывать при ее расчете информа-

цию об измерении kz  и организовать формирование корректирующего сигнала, 

который будет характеризовать отличие наблюдаемого сигнала kz , измеренно-

го в момент kt , от его оценки kx̂H , полученной на основе прошлых измерений 
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в момент времени 1kt - . Эти отличия определяются влиянием шума измерений 

kv  и ошибкой оценки состояния kx̂ . Таким образом, имеем: 

)x̂Hz(Kx̂x̂ kkkkk -+= , 

где  kK  – весовой коэффициент (коэффициент Калмана). 

В этом уравнении оценка 1kx̂ -  переменной состояния получена по резуль-

татам измерения 1kz -  в момент 1kt - , а оценка kx̂  характеризует улучшенную 

оценку, полученную с учетом последнего измерения kz  в момент kt . 

Весовой коэффициент kK  выбирается таким образом, чтобы обеспечить 

минимум дисперсии ошибки фильтрации: 

minPk → . 

Алгоритм решения задачи скалярной фильтрации представлен на рис. 2. 

Указанный алгоритм включает два основных этапа: прогноз и коррекцию. 

На этапе прогноза осуществляется оценивание на шаг вперед переменной со-

стояния и дисперсии ошибки фильтрации по результатам ретроспективных 

наблюдений за системой. На этапе коррекции полученные на этапе прогноза 

значения корректируются с учетом информации о наблюдении за системой в 

текущий момент времени. 

Объектом исследования в работе являются ряды динамики показателя 

дисперсии ВРП для стран ЕС и дисперсии ВВП ЕС [7]. Методика расчёта дис-

персии ВРП взята из [9]. Этот показатель расчитывается как сумма абсолютных 

отклонений ВВП элементов и системы в целом, при этом весами выступают 

доли населения каждого элемента в общем объеме населения. Полученная 

величина представляется как доля от ВВП  экономической системы в целом: 

Y

P

p*Yy

D

ii
n

1i

-
∑

=
=

, 

где iy  – ВВП i-го элемента экономической системы, Y  – ВВП экономической 

системы в целом, ip  – население i-го элемента экономической системы, P  – 

население экономической системы в целом, i  – общее число элементов 

экономической системы. 
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Рис. 2. Алгоритм скалярной фильтрации 

Q  – дисперсия (ковариационная матрица)  возмущающих, входных  воздействий, 

R  – дисперсия (ковариационная матрица) шума измерений, 

kP  – дисперсия (ковариационная матрица) ошибки фильтрации, 

kx̂ , kP  – априорные оценки, соответственно, переменной состояния и ковариации ошибки, 

kx̂ , kP  – апостериорные оценки. 

Задержка на 

1 шаг 

1kP - ,  1kx̂ -  

ПРОГНОЗ 

1. Оцениваем переменную состояния на шаг 

вперед 

1kk x̂Fx̂ -= . (3) 

2. Оцениваем ковариацию ошибки фильтрации 

на шаг вперед 

QFFPP T
1kk += - . 

КОРРЕКЦИЯ 

1. Рассчитываем коэффициент Калмана 
1T

k
T

kk )RHPH(HPK -+= . 

2. Переоцениваем переменную состояния с 

учетом наблюденного значения  

)x̂Hz(Kx̂x̂ kkkkk -+= . 

3. Переоцениваем ковариацию ошибки 

kkk P)HKI(P -=  

Начальные оценки для 0k = : 0x  и 0P  
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Рассмотрим результаты реализации предложенного алгоритма. В резуль-

тате реализации блока 1 алгоритма из первоначального множества отобраны 

только те динамические ряды, для которых подтвердилась гипотеза о линейном 

характере тренда. 

Рассмотрим результаты применения описанного алгоритма к прогнозиро-

ванию дисперсии ВВП ЕС. Рассмотрен исходный ряд за период 2000-2010 гг. 

[9]. Прогноз осуществляется на один шаг вперед и сравнивается с имеющимися 

реальными данными за 2011 г. 

Для исходных данных получена модель линейного тренда, описание ко-

торой приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты реализации блока 2 алгоритма  

для статистического ряда дисперсии ВВП ЕС 

Параметр  Значение  Стандартная  

ошибка 

Статистика  

Стьюдента 

Уровень  

значимости 

а0 7325,812 244,3626 29,97928 0,000000 

а1 187,777 22,5753 8,31784 0,000000 

Как видно из табл. 1, параметры модели статистически значимы. Модель 

адекватна с коэффициентом множественной детерминации, равным 0,80. 

В табл. 2 представлены расчеты, поддерживающие алгоритм скалярной 

фильтрации для ряда дисперсии ВВП ЕС. Для полученного ряда значений kX̂  

повторно оцениваются параметры линейной модели. 

Таблица 2 

Результаты реализации алгоритма фильтрации  

для статистического ряда дисперсии ВВП ЕС 

k  kZ  kX̂  kP  kK  kX̂  kP  

1 2 3 4 5 6 7 

0 - - - - 0 1 

1 7078,962 0,000 1,000 0,909 6435,420 0,091 

2 7231,355 6435,420 0,091 0,476 6814,437 0,048 

3 7540,102 6814,437 0,048 0,323 7048,522 0,032 

4 7864,666 7048,522 0,032 0,244 7247,582 0,024 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

5 8204,582 7247,582 0,024 0,196 7435,229 0,020 

6 8787,149 7435,229 0,020 0,164 7656,855 0,016 

7 9017,074 7656,855 0,016 0,141 7848,435 0,014 

8 9111,820 7848,435 0,014 0,123 8004,409 0,012 

9 9178,491 8004,409 0,012 0,110 8133,429 0,011 

10 9483,023 8133,429 0,011 0,099 8267,052 0,010 

11 9733,432 8267,052 0,010 0,090 8399,158 0,009 

12 10187,567 8399,158 0,009 0,083 8546,960 0,008 

13 10625,451 8546,960 0,008 0,076 8705,624 0,008 

14 10512,554 8705,624 0,008 0,071 8833,775 0,007 

15 9453,942 8833,775 0,007 0,066 8874,846 0,007 

16 9862,545 8874,846 0,007 0,062 8936,193 0,006 

17 10148,875 8936,193 0,006 0,058 9007,110 0,006 

18 9952,960 9007,110 0,006 0,055 9059,367 0,006 

В табл. 3 представлены результаты оценки параметров линейной модели 

по отфильтрованному ряду.  

Параметры этой модели также статистически значимы, при этом значения 

статистики Стьюдента превышают аналогичные показатели для первой модели. 

Тоже самое можно заметить и в отношении стандартных ошибок параметров. 

Таблица 3 

Результаты реализации блока 3 алгоритма  

для статистического ряда дисперсии ВВП ЕС 

Параметр  Значение  Стандартная  

ошибка 

Статистика  

Стьюдента 

Уровень  

значимости 

а0 6651,301 79,28611 83,88986 0,000000 

а1 149,304 7,32479 20,38340 0,000000 

Коэффициент множественной детерминации составляет величину 0,96. 

На рис. 3 приведены графики обоих рядов.  

В табл. 4 приведены результаты прогнозирования с использованием обе-

их моделей. Сравнив результаты с реальными данными (9940,50) видим, что 

более правдоподобным оказывается прогноз, полученный по скорректирован-

ным данным. 
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Рис. 3. Исходный и отфильтрованный ряды дисперсии ВВП ЕС. 

Таблица 4 

Результаты реализации блока 4 алгоритма  

для статистического ряда дисперсии ВВП ЕС 

Показатель Модель 1 Модель 2 

Точечный прогноз  10893,58 9488,078 

Нижняя граница интервального 

прогноза 
10375,56 9319,999 

Верхняя граница интервального 

прогноза 
11411,61 9656,157 

Рассмотрим результаты реализации алгоритма прогнозирования для дис-

персии ВРП некоторых стран ЕС, для которых подтвердилась гипотеза о ли-

нейном характере ряда (Словения, Чехия, Польша, Хорватия, Словакия, Румы-

ния, Венгрия, Болгария, ФРГ, Австрия). 

Подробно рассмотрим результаты, полученные для Болгарии. 

Линейная модель, полученная в ходе реализации блока 2, имеет вид: 

 76,22t26,2Z += .  (3) 

Параметры модели статистически значимы, модель адекватна с коэффи-

циентом множественной детерминации, равным 0,934. Прогнозное значение, 

полученное по модели, равно 49,87. 
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В табл. 5 приведены промежуточные расчеты, необходимые для получе-

ния отфильтрованных данных. 

Таблица 5 

Результаты реализации алгоритма фильтрации  

для статистического ряда дисперсии ВРП Болгарии 

k  kZ
 kX̂

 kP
 kK

 kX̂
 kP

 

0         0,000 1,000 

1 27,300 0,000 1,000 0,909 24,818 0,091 

2 28,800 24,818 0,091 0,476 26,714 0,048 

3 30,000 26,714 0,048 0,323 27,774 0,032 

4 30,200 27,774 0,032 0,244 28,366 0,024 

5 30,900 28,366 0,024 0,196 28,863 0,020 

6 32,900 28,863 0,020 0,164 29,525 0,016 

7 38,000 29,525 0,016 0,141 30,718 0,014 

8 42,700 30,718 0,014 0,123 32,198 0,012 

9 44,400 32,198 0,012 0,110 33,538 0,011 

10 46,700 33,538 0,011 0,099 34,842 0,010 

11 47,600 34,842 0,010 0,090 35,991 0,009 

В результате оценки параметров для отфильтрованного ряда получена 

следующая модель: 

 02,24t05,1X += .  (4) 

Параметры модели статистически значимы, модель адекватна с коэффи-

циентом множественной детерминации, равным 0,98. Прогнозное значение, по-

лученное по модели, равно 36,59. 

Проанализировав результаты интервальных прогнозов по обеим моделям 

(табл. 6) и реальное значение 45,50, приходим к выводу, что для Болгарии 

необходимо использовать обе модели, а прогноз находить как среднее арифме-

тическое полученных значений. 

Рассмотрим результаты, полученные для Австрии. 

Линейная модель, полученная в результате реализации блока 2, имеет 

вид: 

 49,26t382,0Z +-= .  (5) 
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Таблица 6 

Результаты реализации блока 4 алгоритма  

для статистического ряда дисперсии ВРП Болгарии 

Показатель Модель 1 Модель 2 

Точечный прогноз  49,86727 36,58706 

Нижняя граница интервального 

прогноза 
46,81256 35,83839 

Верхняя граница интервального 

прогноза 
52,92199 37,33574 

Параметры модели статистически значимы, модель адекватна с коэффи-

циентом множественной детерминации, равным 0,94. Прогнозное значение, по-

лученное по модели, равно 21,90.  

Промежуточные расчеты для блока фильтрации приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты реализации алгоритма фильтрации  

для статистического ряда дисперсии ВРП Австрии 

k  kZ
 kX̂

 kP
 kK

 kX̂
 kP

 

0 

    

0,000 -1,000 

1 25,900 0,000 -1,000 1,111 28,778 0,111 

2 25,700 28,778 0,111 0,526 27,158 0,053 

3 25,800 27,158 0,053 0,345 26,690 0,034 

4 25,200 26,690 0,034 0,256 26,308 0,026 

5 24,300 26,308 0,026 0,204 25,898 0,020 

6 24,300 25,898 0,020 0,169 25,627 0,017 

7 23,900 25,627 0,017 0,145 25,377 0,014 

8 22,900 25,377 0,014 0,127 25,063 0,013 

9 22,700 25,063 0,013 0,112 24,798 0,011 

10 23,000 24,798 0,011 0,101 24,616 0,010 

11 22,500 24,616 0,010 0,092 24,422 0,009 

В результате оценки параметров для отфильтрованного ряда получена 

следующая модель: 

 10,28t369,0X +-= .  (6) 

Параметры модели статистически значимы, однако коэффициент множе-

ственной детерминации меньше, чем в предыдущем случае, и равен 0,89. Про-
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гнозное значение, полученное по модели, равно 23,67. Учитывая, что реальное 

наблюденное значение составляет величину 21,40, для прогноза рекомендуется 

использовать модель (6). 

В табл. 8 представлена сводная информация по всем объектам исследова-

ния.  

Таблица 8 

Результаты реализации алгоритма  

для рядов дисперсии ВРП некоторых стран ЕС 

страна / 

регион 
Исходная модель 

Модель после 

фильтрации 

Прогноз по 

исходной 

модели 

Прогноз по 

модифициро-

ванной модели 

Наблюда-

емое зна-

чение 

ЕС 
y = 187,7x + 7325,  

R² = 0,812 

y = 149,3x + 6651,  

R² = 0,962 
10893,58 9488,08 9940,50 

Словения 
y = 0,367x + 19,07  

R² = 0,786 

y = 0,346x + 17,68  

R² = 0,939 
23,49 21,84 21,60 

Чехия 
y = 0,480x + 22,37  

R² = 0,921 

y = 0,432x + 20,75  

R² = 0,889 
28,15 25,95 26,20 

Польша 
y = 0,29x + 31,56  

R² = 0,744 

y = 0,284x + 30,10  

R² = 0,916 
35,04 33,52 34,90 

Хорватия 
y = 0,425x + 30,12  

R² = 0,610 

y = 0,419x + 28,24  

R² = 0,893 
35,23 33,28 35,00 

Словакия 
y = 0,897x + 26,15  

R² = 0,820 

y = 0,606x + 24,91  

R² = 0,987 
36,92 32,19 35,20 

Румыния 
y = 0,98x + 27,95  

R² = 0,835 

y = 0,591x + 27,16  

R² = 0,990 
39,72 34,25 40,00 

Венгрия 
y = 0,615x + 36,27  

R² = 0,767 

y = 0,391x + 35,31  

R² = 0,976 
43,66 40,01 44,00 

ФРГ 
y = -0,249x + 31,37 

R² = 0,779 

y = -0,273x + 32,91 

R² = 0,832 
28,39 29,63 28,40 

Австрия 
y = -0,382x + 26,49 

R² = 0,943 

y = -0,369x + 28,10 

R² = 0,896 
21,90 23,67 21,40 

Бельгия 
y = -0,273x + 30,57 

R² = 0,761 

y = -0,181x + 28,78 

R² = 0,795 
26,60 27,29 26,20 

Болгария 
y = 2,258x + 22,76  

R² = 0,934 

y = 1,047x + 24,02  

R² = 0,980 
49,87 36,59 45,50 

Проанализируем полученные результаты. Для Словении и ЕС в целом 

прогноз, полученный в блоке 3, оказывался ближе к наблюденному значению. 

При этом и коэффициент множественной детерминации для блока 3 был выше, 

чем для блока 2. Для Чехии наблюдалась аналогичная ситуация, однако соот-
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ветствующий коэффициент детерминации имел значения несколько ниже, чем 

для модели блока 2. Для Австрии также наблюдалось некоторое снижение зна-

чения множественной детерминации, при этом ближе к наблюденному значе-

нию был прогноз, полученный по модели блока 2. Для остальных стран наблю-

дался больший коэффициент детерминации и более высокий уровень значимо-

сти параметров модели, полученной в блоке 3. Тем не менее, из двух прогнозов 

ближе к наблюденному значению был все же прогноз по блоку 2. 

Таким образом, предложенный алгоритм может быть использован для по-

вышения точности прогнозирования некоторых линейных экономических про-

цессов. В зависимости от результатов, полученных во втором и третьем блоках, 

либо предпочтение отдается одной из соответствующих моделей, либо итоговая 

прогнозная оценка ищется как средняя арифметическая. 
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2.4. Моделі оцінки основних факторів кризового фінансового стану 

підприємств житлово-комунального господарства 

На сьогоднішній день банкрутство підприємств України як ніколи актуа-

льно. Так, сума збитків українських підприємств за останні сім років збільши-

лася в п’ять разів, що в подальшому може призвести до банкрутства. Особливо-

го значення в цих умовах набувають підприємства житлово-комунального гос-

подарства (ЖКГ), які є однією з найбільш важливих галузей  економіки Украї-

ни. Відповідно до мораторію на банкрутство підприємств ЖКГ, які виконують 

функцію задоволення першочергових потреб населення (послуги з водопоста-

чання, водовідведення, тепло- та газопостачання) та частка яких державної вла-

сності перевищує 50% не можуть бути ліквідовані. Таким чином, у зв’язку зі 

своєю специфікою, банкрутство підприємств житлово-комунального господар-

ства має ряд своїх особливостей. 

На сьогоднішній день житлово-комунальне господарство України харак-

теризується нестабільними тенденціями [6], що в подальшому може призвести 

до кризового фінансового стану. Це пов’язано із великою зношеністю мереж, 

основних засобів, недостатністю фінансування з боку держави, збитковістю ді-

яльності, великою плинністю кадрів, подорожчанням сировини і матеріалів, 

дефіцитом власних оборотних коштів, відсутністю прогресивних методик 

управління житлово-комунальними підприємствами та рядом інших негативних 

факторів. Необхідно відзначити, що стрімке підвищення тарифів на житлово-

комунальні послуги, зокрема водо- і теплопостачання, при незмінній мінімаль-

ній заробітній платі призводить до соціального напруження, як окремо по регі-

онах, так і в державі в цілому. У зв’язку з цим, на підприємствах житлово-

комунального господарства значно зростає та накопичується дебіторська забор-

гованість, яка, на сьогоднішній день, як показує проведений аналіз, є однією із 

основних факторів кризового фінансового стану підприємств.  

В роботі запропонований методичний підхід направлений на дослідження 

впливу тарифної політики на формування кризового фінансового стану підпри-
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ємств житлово-комунального господарства. Основними етапами цього підходу 

є: 

1. Прогнозування діагностичних показників діяльності підприємства. 

2. Визначення класу кризи фінансового стану підприємства. 

3. Прогнозування  класу кризи фінансового стану підприємства з ураху-

ванням зміни тарифної політики. 

Взаємозв’язок наведених вище етапів  представлений на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку етапів оцінки фінансового стану підприємств ЖКГ  

Одним зі складових першого етапу є прогнозування діагностичних показ-

ників, а саме: відпуску води населенню (Q1), держбюджету (Q2), місцевому бю-

джету (Q2), іншим споживачам (Q4) та витрат операційної діяльності (ВО). Вар-

то зазначити, що серед всіх зазначених груп споживачів, на сьогоднішній день, 

найважливіше значення займає саме категорія – населення [11]. 

Для прогнозування зазначених вище діагностичних показників викорис-

товувалися трендові та адаптивні моделі прогнозування [1, 9]. Однак, розрахун-

ки прогнозування трендовими моделями показали, що подальше їх використан-

 Етап 1. Прогнозування діагностичних показників діяльності підприємства 
підприємства  

1.1. Моделі прогнозування 
обсягу наданих послуг різ-

ним категоріям споживачів 

1.2. Визначення тарифу, врахо-
вуючи його підвищення держа-

вою для населення 

1.3.Прогнозування чистого 
доходу підприємства за ре-

алізовані послуги 

1.4. Прогнозування витрат 
операційної діяльності  

3.2. Економетрична модель 
дебіторської заборгованості  

підприємства  

2.1.  Моделі прогнозування  показників 
ефективності діяльності підприємства 

2.2.  Прогнозування класу кризи фінансового стану 
підприємства за допомогою нейро-нечітких моделей 

Етап 3. Прогнозування  класу кризи фінансового стану підприємства з урахуванням зміни тарифної політики 

3.1. Прогнозування  до-
ходів населення району 

3.3. Визначення прогнозних значень  
діагностичних показників фінансо-

вого стану підприємства  

3.4.  Прогнозування класу кризи фінансового стану 
підприємства за допомогою нейро-нечітких моделей 

1.5. Прогнозування валового 
прибутку підприємства  

 

Етап 2. Визначення класу кризи фінансового стану підприємства  
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ня є недоцільним, оскільки помилка даних моделей значно більше 10%. Отже, 

для подальшого прогнозування використовувалися адаптивні моделі. В якості 

критерію оптимальності при виборі параметра адаптації був обраний критерій 

мінімуму середньої абсолютної відсоткової помилки прогнозування [1, 9]. Про-

гнозні значення діагностичних показників для Нововодолазького водопровідно-

каналізаційного підприємства на 2015 рік представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Прогнозування показників водопровідно-каналізаційного підприємства 

№ 

з\п  

Показник Умовні 

позначення 

Назва моделі 

прогнозування 

Прогнозне значення 

на червень 2015 р. 

1. Відпущено води 

населенню 

Q1 Затухаючий тренд зі вклю-

ченням сезонної компоненти 

22,38569 тис.м
3
 

2. Відпущено води 

держбюджету 

Q2 Без тренду 0,1011 тис.м
3
 

 

3. Відпущено води 

місцевому бюдже-

ту 

Q3 Затухаючий мультиплікати-

вний тренд зі включенням 

сезонної компоненти 

3,695371 тис.м
3
 

 

 

4. Відпущено води 

іншим споживачам 

Q4 Затухаючий мультиплікати-

вний тренд зі включенням 

сезонної компоненти 

2,28 тис.м
3
 

 

5. Витрати операцій-

ної діяльності 

ВОt Без тренду 351,82 тис.грн. 

 

По даним Міністерства фінансів України, згідно з програмою співпраці 

України з МВФ, в 2015 році  відбулося підвищення тарифів на послуги з водо-

постачання  на 15%  [10], тому для наступних розрахунків цей тариф (t1*) скла-

датиме 11,25. В цьому випадку прогнозована величина чистого доходу (ЧД*t) та 

валового прибутку (ВПt
*
), з урахуванням росту тарифу для населення, визнача-

тиметься за наступними моделями [11]:  

ЧД*t = Q*1t1* + Q2
*
t2+ Q3

*
t3+ Q4

*
                                          t4 (1),  

де Qi
*
 – прогнозоване значення обсягу наданих послуг різним категоріям спо-

живачів (і=1 – 4); ti – тариф для різних категорій споживачів; t1
*
 – прогнозоване 

значення тарифу для населення, з урахуванням підвищення. 

         ВПt
*
 = ЧДt

*
 – ВОt

*
                                                       (2),  

де ВО*t – прогнозоване значення операційних витрат підприємства. 

http://ua.korrespondent.net/tag/180/
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З використанням запропонованих вище моделей, прогнозоване значення 

чистого доходу для Нововодолазького водопровідно-каналізаційного підприєм-

ства складає 474,238 тис. грн. і, відповідно, прогнозоване значення валового 

прибутку –  122,418 тис. грн. 

Наступним – другим  етапом (рис. 1) є  визначення класу кризи фінансо-

вого стану підприємства. Фінансова криза призводить до втрати підприємством 

ліквідності, надмірної кредиторської та дебіторської заборгованості, неплато-

спроможності та банкрутства підприємства.  

За допомогою методів класифікації, в тому числі, Уорда та К-середніх 

було визначено класи кризи на підприємствах житлово-комунального госпо-

дарства [3]. Інтерпретація класів кризи фінансового стану підприємств житло-

во-комунального господарства представлена нижче в табл. 2 [ 3, 5]. 

Таблиця 2 

Інтерпретація класів кризи фінансового стану підприємств ЖКГ 

№ клас-

тера 

Інтерпретація 

класу 

Характеристика 

1 Кризовий 

фінансовий 

стан 

Підприємства цього класу мають низькі показники ліквідності, фі-

нансової стійкості та рентабельності. Показники-репрезентанти, 

які визначають ліквідність і фінансову незалежність підприємств, 

менші за нормативні значення, що вказує на погану платоспромо-

жність підприємств цього кластера та незадовільну фінансову 

стійкість. Найбільш проблемним аспектом підприємств цього кла-

су є значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості, 

що спричиняють здебільшого до збитковості. 

2 Нестійкий 

фінансовий 

стан 

Підприємства цього класу мають невисоку ліквідність, фінансову 

стійкість, рентабельність і ділову активність, що свідчить про ни-

зьку якість управління фінансовим станом на підприємствах. 

3 Стійкий 

фінансовий 

стан 

Підприємства цього класу мають незначне перевищення показни-

ків-репрезентантатів у кожній аналізованій групі показників, зок-

рема показників майнового стану, ліквідності, фінансової стійкос-

ті, ділової активності, рентабельності. 

Визначення прогнозованого класу кризи фінансового стану підприємства 

житлово-комунального господарства визначається шляхом використання су-

часних нейро-нечітких моделей [ 3, 5, 7, 8, 9]. 

Доцільність використання саме інструментарію нейро-нечітких моделей 

полягає в тому, що в більшості випадків фінансову підсистему підприємства 
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неможливо однозначно оцінити, тобто неможливо віднести фінансовий стан 

досліджуваних підприємств до певного класу кризи. А методи нечіткої логіки 

дозволяють вирішити цю проблему. При цьому нейронні мережі доповнюють 

дану методику, розширюючи сферу застосування звичайних нейронних мереж, 

тому що дозволяють оперувати нечіткими даними [3, 5-9].   

Вхідними показниками нейро-нечіткої моделі є п’ять діагностичних пока-

зників, а саме: 

-  частка  коштів у виробничій сфері; 

-  коефіцієнт трансформації;  

- коефіцієнт фінансової незалежності;  

- коефіцієнт швидкої ліквідності; 

-  рентабельність капіталу. 

Вибір і обґрунтування цих показників здійснювався за допомогою методу 

центру тяжіння [3]. Вихідними показниками нейро-нечіткої моделі є характери-

стика, що дозволяє встановити клас кризи фінансового стану підприємства. Ді-

апазон значень класів фінансової кризи представлений в табл. 3.  

Таблиця 3 

Діапазон значень класу кризи фінансового стану підприємств 

№ кластера Діапазон значень Інтерпретація класу 

1 y≤1,5 Кризовий фінансовий стан 

2 1,5<y≤2,5 Нестійкий фінансовий стан 

3 y>2,5 Стійкий фінансовий стан 

Визначення прогнозованого класу кризи фінансового стану Нововодола-

зького водопровідно-каналізаційного підприємства, на підставі розглянутих 

вище діагностичних показників, здійснювалася за допомогою адаптивних та 

трендових моделей. Середня абсолютна відсоткова помилка прогнозування 

трендових моделей склала 11,1%, що є недопустимим для подальших розрахун-

ків. Таким чином, використовувалися адаптивні моделі прогнозування діагнос-

тичних показників [1, 9]. Прогнозні значення цих показників досліджуваного 

підприємства наведені в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Прогнозовані значення показників фінансового стану Нововодолазького ВКП  

t, період Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

Частка коштів 

у виробничій 

сфері 

Коефіцієнт 

трансформації 

Рентабельність 

капіталу 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

Червень 

2015 
0,247 0,131 0,803 - 0,0006 0,173 

Прогнозований клас кризи фінансового стану Нововодолазького ВКП, з 

використанням сучасних нейро-нечітких моделей склав 3,0028, що говорить 

про фінансову стійкість підприємства (табл. 3).  

В рамках останнього – третього етапу є прогнозування класу кризи фі-

нансового стану підприємства з урахуванням зміни тарифної політики. Варто 

зазначити, що на ряду з підвищенням тарифів для населення, дохід сім’ї зали-

шається незмінним, що веде в подальшому до накопичення та росту дебіторсь-

кої заборгованості на підприємстві та погіршення його фінансового стану в 

прогнозованому періоді. 

Проведене, соціальне телефонне опитування населення Нововодолазького 

району, якому надає свої послуги підприємство, включало 50 респондентів, з 

зазначеними кількістю проживаючих членів сім’ї та їх середньомісячним суку-

пним доходом (грн.) за місяць. Аналіз середньомісячного доходу в розрахунку 

на одну сім’ю, в якій кількість проживаючих складає від 1 до 4 членів сім’ї по-

казав, що більшість населення не зможуть сплатити за спожиті комунальні пос-

луги при черговому підвищенні тарифів. 

На рис. 2, який наведено нижче, представлено середньомісячний дохід 

сімей. З рисунку видно, що п’ять сімей має середньомісячний дохід – не більше 

1600 грн., дохід більшості сімей не перевищує 3500 грн. та сім’ї, які мають се-

редньомісячний дохід більше 4000 грн. Варто зазначити, що сім’ї, які мають сі-

мейний дохід більше, ніж 4000 грн. в місяць мають від трьох до чотирьох чле-

нів сім’ї.  

Була побудована двофакторна економетрична модель, яка відображає 

значення обсягу дебіторської заборгованості від тарифу та доходу населення. 

Так, прогнозована дебіторська заборгованість в червні 2015 року склала 33,087 

тис. грн. 
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Рис. 2. Графік середньомісячного доходу (грн.) сімей м. Нова Водолага  

При збільшенні дебіторської заборгованості в червні 2015 року було роз-

раховано та спрогнозовано складові балансу та звітності підприємства, для 

отримання нових діагностичних показників фінансового стану підприємства 

ЖКГ. В табл. 5 наведені прогнозовані адаптивними моделями [1, 9] вихідні діа-

гностичні показники фінансового стану Нововодолазького ВКП на червень 

2015 р.  

Таблиця 5 

Прогнозовані вихідні показники фінансового стану  

Нововодолазького водопровідно-каналізаційного підприємства, тис. грн. 

t, період Виробничі 

запаси 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти 

Усього за 

розділом І 

необоротні 

активи 

Усього за 

розділом IV 

поточні 

зобов’язання 

Усього за 

розділом 

І власний 

капітал 

06.2015 60,87327 12,5925 16,7751 926,830 10296,689 71,5404 

Результати прогнозування, показали, що занадто збільшилась інша пото-

чна дебіторська заборгованість та власний капітал підприємства, а поточні зо-

бов’язання разом з необоротними активами навпаки зменшились. Також мали 

тенденцію на зменшення необоротні активи з 966,2472 тис. грн. в грудні 2014 

року до 926,830 тис. грн. в червні 2014 р. 

Нижче наведені вихідні прогнозовані показники, для розрахунку діагнос-

тичних показників фінансового стану Нововодолазького ВКП на червень 

2015 р. (табл. 6). 
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Таблиця 6 

Вихідні прогнозовані показники Нововдолазького ВКП 

Показники Прогнозоване значення 

чистий дохід   474,238 тис.грн. 

дебіторська заборгованість  33,087 тис. грн. 

збиток підприємства  ( -0,1402 тис. грн) 

оборотні активи (сума виробничих запасів, дебіторської заборго-

ваності, іншої дебіторської заборгованості і грошових коштів та 

їх еквівалентів) 

123,327 тис.грн. 

загальна сума активів підприємства  (сума оборотних активів та 

необоротних активів) 

1050,1579 тис.грн. 

При умові зміни тарифної політики, яка привела до збільшення дебітор-

ської заборгованості та запропонованого методичного підходу було розрахова-

но новий клас кризи фінансового стану Нововодолазького водопровідно-

каналізаційного підприємства з урахуванням зміни тарифної політики.  

Отримані прогнозовані діагностичні показники фінансового стану Ново-

водолазького ВКП для визначення нового прогнозованого класу кризи наведені 

в табл. 7. 

Таблиця 7 

Прогнозування класу кризи фінансового стану Нововодолазького ВКП  

t, період Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

Частка ко-

штів у ви-

робничій 

сфері 

Коефіцієнт 

трансформа-

ції 

Рентабель-

ність капіталу 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

Клас 

кри-

зи 

Червень 2015 0,006 0,49 0,45 -0,002 0,068 2 

З табл. 7 видно, що прогнозовані показники при підвищенні тарифу для 

населення та збільшенні дебіторської заборгованості погіршилися, що віднесло 

підприємство до 2 класу, що відповідає нестабільності фінансового стану підп-

риємства (табл. 3). Апробація запропонованого підходу пройшла на підприємс-

твах водопровідного, каналізаційного господарства, теплових мереж м. Нова 

Водолага (Харківської області), підприємства теплових мереж, зеленого госпо-

дарства, трамвайного депо та водопровідно-каналізаційного господарства 

м. Харкова.  
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Таким чином, запропонований комплекс моделей підтвердив, що підви-

щення тарифів для населення веде до ряду негативних тенденцій – зростання та 

накопичення дебіторської заборгованості, що в подальшому призводить до кри-

зового фінансового стану підприємства. 
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2.5. Моделі прогнозування стану страхового ринку України 

Події, що відбуваються в Україні на сьогоднішній день, політичні, еконо-

мічні, соціальні і валютні ризики, рівень яких суттєво підвищився протягом 

останніх двох років, потребують особливої уваги до розв’язання проблем стра-

хового захисту з метою підвищення рівня фінансової безпеки країни. Світовий 

досвід переконує: де створено сучасну систему страхового захисту, там забез-

печується більш високий рівень стабільності народногосподарського відтворю-

вального процесу, досягається соціальна злагода, гарантується високий рівень 

життя населення [1]. Отже, аналіз стану ринку страхових послуг України, дос-

лідження взаємозв’язків між його основними показниками і побудова прогнозів 

є необхідною передумовою забезпечення надійного функціонування страхового 

ринку, створення інвестиційного потенціалу в державі та сприяння макроеко-

номічної стабілізації. 

Таким чином, виникає необхідність побудови економетричних моделей 

прогнозування стану страхового ринку України на основі методів кореляційно-

регресійного аналізу і розробки сценаріїв розвитку подій на страховому ринку 

на найближчу перспективу, що дозволить підвищити якість макроекономічних 

управлінських рішень. 

Реалізацію поставленого завдання пропонується проводити в два етапи.  

Перший етап передбачає побудову комплексної моделі аналізу і прогно-

зування стану страхового ринку на основі застосування методів кореляційно-

регресійного аналізу і методів прогнозування [2-4]. Дана модель дозволить ви-

явити причинно-наслідкові зв'язки на страховому ринку в Україні й оцінити си-

лу впливу окремих факторних ознак на основні результативні ознаки – чистий 

прибуток і чистий збиток  в цілому на ринку.  

Другий етап передбачає розробку трьох сценаріїв розвитку страхового 

ринку: песимістичного, помірного і оптимістичного на основі одного з методів 

побудови сценарію – методу посилань [5]. У цьому методі використовується 

система передумов, на базі яких створюються заключні висновки про можливо-
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сті розвитку економічної системи. Такими передумовами можуть бути поточні 

тенденції, що поширюються на майбутнє.  

Розглянемо реалізацію запропонованих етапів.  

На першому етапі в якості досліджуваних факторних ознак виступають 89 

показників, що публікуються у звітах Нацкомфінпослуг [6], зокрема: кількість 

страхових компаній, кількість договорів, валові страхові премії, валові страхові 

виплати, чисті страхові премії, чисті страхові виплати, виплати компенсовані 

перестраховиками, обсяг сформованих страхових резервів, загальні активи 

страховиків, обсяг сплачених статутних фондів, страхові платежі (премії, внес-

ки), резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного 

обов`язкового страхування на початок звітного періоду, дохід від реалізації по-

слуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові 

платежі), страхові платежі (премії, внески) зі страхування життя, дохід від реа-

лізації послуг зі страхування життя, дохід від надання послуг для інших страхо-

виків, суми інвестиційного доходу, одержаного страховиком від розміщення 

коштів резервів страхування життя, що належить страховику, частки страхових 

виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками, частки викупних сум, 

що компенсуються перестраховиками, суми, що повертаються із централізова-

них страхових резервних фондів, суми отриманих комісійних винагород за пе-

рестрахування, інші операційні доходи, фінансові доходи, надзвичайні доходи, 

страхові виплати та страхові відшкодування, виплати викупних сум, пов’язані з 

укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати), ви-

трати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які 

сталися у звітному періоді, результат фінансових операцій, чистий збиток та ін. 

Обираємо ті фактори, що мають найбільший вплив на чистий прибуток. 

Для цього будуємо матрицю парних коефіцієнтів кореляції і застосовуємо ме-

тод аналізу та синтезу інформації [7]. В результаті отримуємо, що суттєвий 

вплив на чистий прибуток здійснюють кількість страхових компаній, кількість 

договорів, крім договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті (надалі – кількість договорів), чисті страхові премії, ро-
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зраховані як валові страхові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестра-

хування (надалі – чисті страхові премії).  

Період дослідження – 2007 – 2014 роки. Показники взяті у щорічному ро-

зрізі. Для реалізації моделі було використано надбудову «Пакет анализа» у MS 

Excel. Отримана модель має вигляд: 

 

де  – чистий прибуток, тис. грн.;  – кількість страхових компаній;  – кіль-

кість договорів, тис. одиниць;  – чисті страхові премії, млн. грн. 

Дана модель є адекватною ( , ), статистично значу-

щою в цілому (статистика Фішера ) і за окремими пара-

метрами ( ,  > , ,  > ). 

Проведемо аналіз за цією моделлю. Вплив таких факторів, як кількість 

компаній і кількість договорів на чистий прибуток є зворотним. Так при збіль-

шенні кількості страхових компаній на 1 на страховому ринку відбувається 

зниження чистого прибутку в середньому на 29 454,842 тис. грн. В свою чергу, 

збільшення кількості договорів на 1 тис. од. призведе до зменшення чистого 

прибутку в середньому на 157,2574 тис. грн. Тоді як вплив чистих страхових 

премій на чистий прибуток, зрозуміло, є прямим. Збільшення цього екзогенного 

показника на 1 млн. грн. призведе до зростання чистого прибутку на 

573,0158 тис. грн. 

Прогнозне значення чистого прибутку за цією моделлю можна отримати 

на основі прогнозних значень екзогенних факторів. Для цього було побудовано 

трендові моделі для кожного з екзогенних факторів за допомогою вбудованого 

інструменту побудови трендів на графіках у MS Excel. Результати побудови 

трендів наведені на рис. 1. 

Таким чином моделі прогнозування кількості страхових компаній, кілько-

сті договорів і чистих страхових премій мають вигляд: 

 

 

 
де  – номер року. 
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Рис. 1. Результати побудови трендів 

Як видно з рис. 1, усі моделі є адекватними . 

Попередні проведені розрахунки показали, що збільшення ступеня полі-

ному для моделі тренду чистих страхових премій призводить до суттєвого під-

вищення коефіцієнту детермінації  і тим самим дасть дуже добрі ре-

зультати при інтерполяції. Але при екстраполяції, навіть на один крок уперед, 

призведе до суттєвого «заниження» значення цього екзогенного фактору, як це 

показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Результат збільшення ступеня поліному 
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Тому було прийнято рішення для цієї моделі прогнозування залишити 

третій ступінь поліному і задовольнитися коефіцієнтом детермінації . 

Прогнозні значення екзогенних змінних за побудованими трендовими 

моделями будуть таки:  

Прогнозне значення чистого прибутку у 2015 р. за цією моделлю склало 

6 820 884,0 тис. грн. Тоді як фактичне – 5 427 222,6. Бачимо дуже велику поми-

лку прогнозу.  

Було побудувано конкуруючий варіант цієї моделі з урахуванням кризо-

вих процесів на страховому ринку, які відбуваються внаслідок військової агре-

сії у східних регіонах нашої країни протягом 2014 – 2015 років. Для цього вве-

дено в модель фіктивну змінну, яка буде приймати значення 0 для всіх років до 

2014 р. і 1 – для 2014 – 2015 років. Параметри цієї моделі оцінено на основі тих 

самих вихідних даних. Отримана модель має вигляд: 

 

де   – фіктивна змінна. 

Дана модель є адекватною ( , ), статистично значу-

щою в цілому (статистика Фішера ) і за параметрами з 

рівнями значущості 0,95; 0,90; 0,85 і для одного – 0,60. Середньоквадратичне 

відхилення помилок для цієї моделі менше ніж для тієї, яка не містить фіктив-

ної змінної. 

Проведемо аналіз за цією моделлю. Вплив таких факторів, як кількість 

компаній і кількість договорів на чистий прибуток також є зворотним. Так при 

збільшенні кількості страхових компаній на 1 на страховому ринку відбуваєть-

ся зниження чистого прибутку в середньому на 40 926,864 тис. грн. В свою чер-

гу, збільшення кількості договорів на 1 тис. од. призведе до зменшення  чистого 

прибутку в середньому на 189,967 тис. грн. Тоді як вплив чистих страхових 

премій на чистий прибуток залишається прямим. Збільшення цього екзогенного 

показника на 1 млн. грн. призведе до зростання чистого прибутку на 564,0158 

тис. грн. Приналежність досліджуваного періоду до кризових 2014 і 2015 років, 

тобто вплив фіктивної змінної є негативним фактором і знижує чистий прибу-

ток на 567 221,19 тис. грн. 
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На другому етапі дослідження застосуємо всі отримані результати побу-

дови моделей, верхні і нижні границі значень параметрів і отримаємо наступні 

прогнозні значення основного показника діяльності ринку страхових послуг за 

трьома сценаріями розвитку подій: песимістичним, помірним і оптимістичним. 

Результати наведені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Прогнозні значення за різними сценаріями 

Сценарій Песимістичний Помірний Оптимістичний 

Чистий прибуток, тис. грн 3 039 629,1 5 907 448,6 7 734 319,4 

Таким чином, можна зробити висновок. Реальна ситуація знаходиться 

між песимістичним і помірним сценаріями і наближається до помірного сцена-

рію розвитку подій. Тому є багато причин, основні з яких економічна, валютна і 

фінансова криза в країні. В таких умовах доцільно виконувати короткострокове 

прогнозування на основі враховування щоквартальних даних.  

Розглянемо реалізацію моделі аналізу і прогнозування в поквартальному 

розрізі в пакеті Statistica 6.0. 

В якості результативних обрано два показника – чистий прибуток і чис-

тий збиток. Розглянемо спочатку побудову регресійної моделі аналізу і прогно-

зування чистого прибутку. Виходячи з результатів побудови матриці парних 

кореляцій між факторними і результативними ознаками та з результатів попе-

редньо проведеного економічного аналізу в якості ендогенної змінної був відіб-

раний чистий прибуток (тис. грн.), а в якості екзогенних змінних були відібрані: 

дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

(зароблені страхові платежі) (тис. грн.); дохід від реалізації послуг зі страху-

вання життя (тис. грн.); дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпо-

середньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 закону України 

“про страхування” (тис. грн.); витрати, пов’язані з регулюванням страхових ви-

падків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному періоді (тис. грн.).  

Стосовно виду моделі спочатку була висунута гіпотеза про наявність лі-

нійного зв'язку між змінними. В якості вихідних даних були використані зна-

чення відібраних показників за період з 1 кварталу 2008 р. по 3 квартал 2015 р. 
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Результати побудови лінійної моделі в модулі «Multiple Regression» наведені на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. Результати побудови множинної линійної регресії 

Отримана модель короткострокового прогнозування чистого прибутку 

має вигляд: 

 

де  – чистий прибуток, тис. грн.;  – дохід від реалізації послуг з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі), 

тис. грн.;  – дохід від реалізації послуг зі страхування життя, тис. грн.; 

 – дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані 

із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”, 

тис. грн.;  – витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (лікві-

даційні витрати), які сталися у звітному періоді, тис. грн. 

Як видно з рис. 3, дана модель є статистично значущою як в цілому (за 

критерієм Фішера рівень значущості наближається до 1), так і за окремими па-

раметрами (за критерієм Стьюдента рівень значущості більше 0,90, або, навіть, 

0,99 за окремими параметрами).  

Тоді як значення коефіцієнтів детермінації, особливо скоректованого, не 

досить високі ( ). 

Була висунута конкуруюча гіпотеза про існування ефекту структурного 

зрушення і необхідність побудови кусково-лінійної регресії. Результати побу-

дови такої регресії в модулі «Nonlinear Estimation» наведені на рис. 4. 
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Рис. 4. Результати побудови кусково-лінійної регресії 

Як видно з рис. 4, кусково-лінійна регресія є більш адекватною. Коефіці-

єнт множинної кореляції дорівнює 0,934, а відсоток поясненої дисперсії складає 

87,238%. Дана модель має вигляд: 

 

Проаналізуємо отримані значення параметрів. Для періодів з високим чи-

стим прибутком збільшується майже в 8 разів вплив доходів від реалізації пос-

луг з видів страхування, інших, ніж страхування життя порівняно з періодами з 

низьким чистим прибутком. Вплив доходів від реалізації послуг зі страхування 

життя і доходів від надання інших послуг зі страхування змінився з прямого на 

зворотній. Тоді як вплив ліквідаційних витрат, навпаки, змінився зі зворотного 

на прямий. Це говорить про зміну процесів, що формують прибуток на страхо-

вому ринку.  

На рис. 5 наведений графік розподілу розрахованих значень чистого при-

бутку відносно фактичних значень. 

 

Рис. 5. Графік розподілу розрахованих значень чистого прибутку  

відносно фактичних значень 
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Як видно з рис. 5, гіпотеза про наявність структурних змін підтверджу-

ється. 

Розглянемо побудову регресійної моделі аналізу і прогнозування чистого 

збитку на страховому ринку. Виходячи з результатів побудови матриці парних 

коефіцієнтів кореляції та з результатів попередньо проведеного економічного 

аналізу в якості ендогенної змінної був відібраний чистий збиток (тис. грн.), а в 

якості екзогенних змінних були відібрані: суми, що повертаються з резерву на-

лежних виплат страхових сум (тис. грн.); частки страхових виплат і відшкоду-

вань, компенсовані перестраховиками (тис. грн.); інші адміністративні витрати 

(тис. грн.); результат основної діяльності (тис. грн.). 

Стосовно виду моделі була висунута гіпотеза про наявність лінійного 

зв'язку між змінними. Результати побудови лінійної моделі в модулі «Multiple 

Regression» наведені на рис. 6. Отримана модель короткострокового прогнозу-

вання чистого збитку має такий вид:  

 

де  – чистий збиток, тис. грн.;  – суми, що повертаються з резерву належ-

них виплат страхових сум, тис. грн.;  – частки страхових виплат і відшко-

дувань, компенсовані перестраховиками, тис. грн.;  – інші адміністративні 

витрати, тис. грн.;  – результат основної діяльності, тис. грн. 

 

Рис. 6. Результати побудови множинної линійної регресії 

Як видно з рис. 6, дана модель є статистично значущою як в цілому (за 

критерієм Фішера рівень значущості наближається до 1), так і за окремими па-
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раметрами (за критерієм Стьюдента рівень значущості більше 0,85, або, навіть, 

0,95 за окремими параметрами) за виключенням вільного члену рівняння регре-

сії. Тоді як значення коефіцієнтів детермінації, особливо скоректованого, не до-

сить високі ( 6). 

Була висунута конкуруюча гіпотеза про існування ефекту структурного 

зрушення і необхідність побудови кусково-лінійної регресії. Результати побу-

дови такої регресії в модулі «Nonlinear Estimation» наведені на рис. 7. 

 

Рис. 7. Результати побудови кусково-лінійної регресії 

Дана модель має вигляд: 

 

Як видно з рис. 7, дана модель є більш адекватною. Коефіцієнт множин-

ної кореляції дорівнює 0,978, а відсоток поясненої дисперсії складає 95,726%. 

Аналіз побудованої моделі дозволив виявити, що найбільший позитивний 

влив на зміну чистого збитку здійснюють суми, що повертаються з резерву на-

лежних виплат страхових сум, найменший – результат основної діяльності. 

На другому етапі дослідження застосовуємо всі отримані результати по-

будови моделей і отримаємо наступні прогнозні квартальні значення основних 

показників діяльності ринку страхових послуг за трьома сценаріями розвитку 

подій: песимістичним, помірним і оптимістичним. Результати наведені у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Прогнозні значення за різними сценаріями на 1 квартал 2016 р. 

Сценарій Песимістичний Помірний Оптимістичний 

Чистий прибуток, тис. грн 1 368 241,0 1 822 973,6 2 277 706,3 

Чистий збиток, тис. грн. -983 771,0 -784 452,2 -585 133,3 
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Можна зробити висновок, що найбільш імовірний розвиток подій за пе-

симістичним або помірним сценарієм.  

Таким чином, побудовані моделі дозволяють провести аналіз стану ринку 

страхових послуг в Україні, отримати прогнозні значення основних показників 

і розробити рішення, які будуть направлені на стабілізацію страхового ринку. 
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2.6. Вибір і обґрунтування критеріїв для побудови економіко-

математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 

Постановка проблеми. З виходом підприємств України на європейський 

ринок оцінка їх конкурентоспроможності стає дедалі актуальної, оскільки такий 

аналіз дозволить вчасно встановити вузькі місця в роботі підприємства та усу-

нути їх. Для адекватної оцінки конкурентоспроможності необхідно використо-

вувати критерії, що дозволяють врахувати і проаналізувати чинники, котрі 

впливають на ефективність діяльності підприємства. Тому вибір і обґрунтуван-

ня критеріїв конкурентоспроможності підприємства є актуальною задачею. 

Аналіз публікацій з проблеми. Дослідженню теоретичних проблем конку-

ренції, конкурентних стратегій, конкурентоспроможності і конкурентних пере-

ваг підприємства присвятили свої роботи такі зарубіжні учені, як: Г. Азоєв, 

І. Ансофф, Л. Баумгартен, В. Білоусов, А. Градов, П. Забелін, П. Зав’ялов, 

І. Зулькарнаєв, Б. Карлоф, М. Книш, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, І. Ліфіц, 

М. Портер, Дж. Робінсон, А.Дж.Стрикленд, А. Томпсон, Р. Фатхутдинов, 

В. Царьов, А. Юданов та інші. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми не-

обхідно виділити: А. Воронкову, В. Герасимчука, В. Диканя, І. Должанського, 

О. Дуброву, Б. Кваснюка, С. Клименко, Т. Омел’яненко, О. Тридіда, 

О. Тищенко, В. Шинкаренко та інші.  

Метою дослідження є вибір і обґрунтування критеріїв конкурентоспро-

можності (КС) підприємств для наступної побудови економіко-математичної 

моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства.  

Виклад основного матеріалу. Існує безліч різноманітних методів і підхо-

дів до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Це питання вивчається 

вітчизняними і зарубіжними ученими-економістами, які використовують як те-

оретичні основи економіки, так і практичний досвід підприємств, що досягли 

найбільшого успіху у бізнесі. Проте, єдиної, загальноприйнятої і універсальної 

методики оцінки конкурентоспроможності підприємства досі не існує. Це пояс-

нюється відсутністю єдиного підходу до визначення поняття «конкурентоспро-
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можність підприємства», чинників, що впливають на неї, а також математично-

го апарату, котрий використовується для її оцінки. 

Економіко-математичні моделі надають прикладний інструментарій, що 

дозволяє кількісно описати та оцінити конкурентоспроможність підприємства, 

враховуючи структурні, динамічні чинники і закономірності її зміни. 

Проте на адекватність економіко-математичної моделі важливий вплив 

здійснюють критерії, на яких вона базується. Отже, важливим етапом побудови 

моделі є виявлення основних складових конкурентоспроможності підприємст-

ва. В роботі [1] представлені базові критерії і групи показників конкурентосп-

роможності підприємства (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Базові критерії та групи показників  

конкурентоспроможності підприємства [1, с. 386] 

Критерії Групи показників 

Наявність і забезпеченість 

виробничими ресурсами 

Рівень забезпеченості технікою, будівлями, устаткуванням, їх тех-

нічна справність, вік; технології; рівень організації виробництва 

робіт; площа земельних угідь, поголів’я худоби і птиці 

Наявність і забезпеченість 

матеріально-технічними 

ресурсами 

Характеристика і джерела матеріально-технічного постачання; чи-

сельність, надійність постачальників, характер відносин з постача-

льниками 

Забезпеченість кадрами Забезпеченість і кваліфікація персоналу; плинність кадрів; потреба 

в нових кадрах; психологічний клімат в колективі 

Система управління 

організацією 

Організаційно-правова форма підприємства; характер і форма вла-

сності; число рівнів управління; розподіл прав і відповідальності; 

норми керованості, витрати на управління; методи управління; сти-

лі керівництва; системи комунікацій; схема інформаційних потоків, 

їх ефективність, наявність банку даних і інформаційних систем 

Ефективність виробничої 

діяльності підприємства 

Ефективність управління виробничим процесом; економічність ви-

робничих витрат; раціональність і ефективність використання ос-

новних і оборотних фондів; продуктивність праці 

Ділова активність 

підприємства і 

ефективність організації 

збуту і просування товарів 

Рівень затовареності готовою продукцією; рентабельність прода-

жів; рівень завантаження виробничих потужностей; надійність пос-

тачальників; швидкість реакції на замовлення; об’єми постачання 

сировини; інвестиційна привабливість 

Конкурентоспроможність 

продукції 

Якість продукції; ціна продукції 

Фінансовий стан 

організації 

Показники майнового стану; показники ліквідності і платоспромо-

жності підприємства; показники фінансової стійкості; показники 

ділової активності; показники фінансових результатів діяльності 

підприємства 
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Вибір показників оцінки конкурентоспроможності підприємства, методи-

ки в цілому залежить від багатьох факторів: мети проведення оцінки, сфери бі-

знесу, наявної інформації тощо. У табл. 2 представлені критерії та показники 

КС підприємства, де виявлені роль показника в оцінці і правило його розрахун-

ку. 

Таблиця 2 

Критерії та показники конкурентоспроможності підприємства [1, с.355-358] 

Критерії та показники 

конкурентоспроможності 

Роль показника в оцінці Правило розрахунку 

показника 

1 2 3 

1. Ефективність виробничої діяльності підприємства 

1.1. Витрати на виробництво 

одиниці продукції, грн. 

Відображає ефективність ви-

трат при випуску продукції 

Валові витрати / Об’єм випус-

ку продукції 

1.2. Фондовіддача, тис. грн. Характеризує ефективність 

використання основних виро-

бничих засобів 

Обсяг випуску продукції / Се-

редньорічна вартість основних 

виробничих засобів 

1.3. Рентабельність товару, 

% 

Характеризує ступінь прибут-

ковості виробництва товару 

Прибуток від реалізації*100 / 

Повна собівартість продукції 

1.4. Продуктивність праці, 

тис. грн./чол. 

Відображає ефективність ор-

ганізації виробництва та ви-

користання робочої сили 

Обсяг випуску продукції / Се-

редньоспискова чисельність 

працівників 

2. Фінансовий стан підприємства 

2.1. Коефіцієнт автономії Характеризує незалежність 

підприємства від позикових 

джерел 

Власні засоби підприємства / 

Загальна сума джерел фінан-

сування 

2.2. Коефіцієнт платоспро-

можності 

Відображає здатність підпри-

ємства виконувати свої фінан-

сові зобов’язання і вимірює 

вірогідність банкрутства 

Власний капітал / Загальні зо-

бов’язання 

2.3. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Відображає якісний склад за-

собів, що є джерелами пок-

риття поточних зобов’язань 

Грошові кошти і цінні папери, 

що швидко реалізуються / Ко-

роткострокові зобов’язання 

2.4. Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 

Характеризує ефективність 

використання оборотних кош-

тів. Відповідає часу, протягом 

якого оборотні кошті прохо-

дять всі стадії виробництва і 

обернення 

Виручка від реалізації проду-

кції / Середньорічний залишок 

оборотних коштів 
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 

3. Ефективність організації збуту та просування товарів 

3.1. Рентабельність продажу, 

% 

Характеризує ступінь прибут-

ковості роботи підприємства 

на ринку, правильність вста-

новлення ціни товару 

Прибуток від реалізації * 

100% / Обсяг продажу 

3.2. Коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією 

Відображає ступінь затоваре-

ності готовою продукцією. 

Зростання показника свідчить 

про зниження попиту 

Обсяг нереалізованої продук-

ції / Обсяг продажу 

3.3. Коефіцієнт завантаження 

виробничих потужностей 

Характеризує ділову актив-

ність підприємства, ефектив-

ність роботи служби збуту 

Обсяг випуску продукції / Ви-

робнича потужність 

3.4. Коефіцієнт ефективності 

реклами і засобів стимулю-

вання збуту 

Характеризує економічну 

ефективність реклами і засо-

бів стимулювання збуту 

Витрати на рекламу і стиму-

лювання збуту / Приріст при-

бутку від реалізації 

4. Конкурентоспроможність товару 

4.1. Якість товару Характеризує здатність товару 

задовольняти потреби відпо-

відно до його призначення 

Комплексний метод 

4.2. Ціна товару Характеризує доступність то-

вару для споживача 

Визначається різними мето-

дами 

До першої групи входять показники, що характеризують ефективність 

управління виробничим процесом: економічність виробничих витрат, раціона-

льність експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення 

товару, організацію праці на виробництві. У другу групу об’єднані показники, 

що відображають ефективність управління оборотними коштами: незалежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування, здатність підприємства розп-

лачуватися по своїх боргах, можливість стабільного розвитку підприємства в 

майбутньому. До третьої групи включені показники, що дозволяють отримати 

уявлення про ефективність управління збутом і просуванням товару на ринку 

засобами реклами і стимулювання, а в четверту групу – показники конкуренто-

спроможності товару (якість товару і його ціна). 

У зв’язку з тим, що кожний з цих показників має різний ступінь важливо-

сті для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (ККП), 
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експертним шляхом були розроблені коефіцієнти вагомості критеріїв [1, с.355-

358]. 

Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конкурентоспроможності підприємст-

ва проводиться за формулою середньозваженої арифметичної. 

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства (ККП) розраховуєть-

ся за формулою: 

ККП = 0,15ЕВ + 0,29ФП + 0,23ЕЗ + 0,33КТ    (1) 

де ЕВ – значення критерію ефективності виробничої діяльності підприємства; 

ФП – значення критерію фінансового стану підприємства; ЕЗ – значення крите-

рію ефективності організації збуту і просування товару на ринку; КТ – значення 

критерію конкурентоспроможності товару; 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коефіцієнти 

вагомості критеріїв. 

Коефіцієнт ефективності виробничої діяльності (ЕВ) розраховується за 

формулою: 

ЕВ = 0,31В + 0,19Ф + 0,40РП + 0,10П    (2) 

де В – відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції; Ф – від-

носний показник фондовіддачі; РП – відносний показник рентабельності проду-

кції; П – відносний показник продуктивності праці; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – кое-

фіцієнти вагомості показників. 

Коефіцієнт фінансового стану діяльності підприємства (ФП) розрахову-

ється за формулою: 

ФП = 0,29КА + 0,20КП + 0,36КЛ + 0,15КОб    (3) 

де КА – відносний показник автономії підприємства; КП – відносний показник 

платоспроможності підприємства; КЛ – відносний показник ліквідності підпри-

ємства; КОб – відносний показник оборотності оборотних коштів; 0,29; 0,20; 

0,36; 0,15 – коефіцієнти вагомості показників. 

Коефіцієнт ефективності організації збуту та просування товарів (ЕЗ) 

розраховується за формулою: 

ЕЗ = 0,37РП + 0,29КЗАТ + 0,21КЗВП + 0,14КР    (4) 

де РП – відносний показник рентабельності продажів; КЗАТ – відносний показ-

ник затовареності готовою продукцією; КЗВП – відносний показник завантажен-
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ня виробничих потужностей; КР – відносний показник ефективності реклами і 

засобів стимулювання збуту; 0,37; 0,29; 0,21; 0,14 – коефіцієнти вагомості пока-

зників. 

Критерій конкурентоспроможності товару (ККТ) розраховується як спів-

відношення якості товару до його ціни споживання. 

У загальному вигляді алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспро-

можності підприємства передбачає наступну послідовність етапів: 

1. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності підприєм-

ства 1.1 – 4.2 (Табл.2) та приведення їх 1.1. – 3.4 до розробленої бальної шкали. 

Для приведення показників 1.1 – 3.4 до шкали балів (1-15) здійснюється 

їх порівняння з базовими показниками. В якості базових показників (база для 

порівняння) можуть виступати: середньогалузеві показники; показники будь-

якого конкуруючого підприємства або підприємства-лідера на ринку; показни-

ки підприємства, що оцінюється, за минулі відрізки часу. 

З метою переведення показників у відносні величини використовується 

15-ти бальна шкала. При цьому, у 5-ть балів оцінюється показник, що має зна-

чення гірше, ніж базовий; у 10-ть балів – на рівні базового; у 15-ть – краще, ніж 

базовий. 

2. Розрахунок критеріїв конкурентоспроможності підприємства по пред-

ставлених вище формулах. 

3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності. 

Переваги методики. Наведена вище оцінка конкурентоспроможності під-

приємства охоплює всі найбільш важливі напрямки господарської діяльності 

промислового підприємства, виключає дублювання окремих показників, дозво-

ляє швидко і об’єктивно проаналізувати стан підприємства на галузевому рин-

ку. Використання в ході оцінки порівняння показників за різні проміжки часу 

дає можливість застосовувати цей метод як варіант оперативного контролю за 

окремими напрямками діяльності підприємства. 

Серед недоліків даної методики потрібно виділити наступне: значний 

вплив суб’єктивної складової під час процесу шкалювання, складність розраху-
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нків в силу обмеження доступу до інформаційної бази порівняння інших підп-

риємств та відсутність єдиного джерела отримання інформації для аналізу. 

Аналіз публікацій [2-6], дозволяє зробити висновок про те, що критерії 

оцінки конкурентоспроможності підприємства безпосередньо залежать від ро-

зуміння терміну «конкурентоспроможність» їх авторами. 

Відповідно до метода, який розглянуто О. Млоток і заснованому на теорії 

ефективної конкуренції, найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, 

на яких найкращим чином організована робота всіх підрозділів і служб. На 

ефективність діяльності кожної зі служб впливає велика кількість факторів – 

ресурсів підприємства. Оцінка ефективності роботи кожного з підрозділів пе-

редбачає оцінку ефективності використання цих ресурсів [7]. 

Волонцевич Є.Ф. пропонує виділити п’ять напрямків діяльності підпри-

ємства, за якими здійснюють оцінку (рис.1) [8]. 

 

Рис. 1. Схема дій підприємства з оцінки конкурентоспроможності 

Відповідно до схеми виділяються наступні показники конкурентоспро-

можності підприємства: 

Аналіз конкурентоспроможності підприємства 

Фінансова діяльність 

Маркетинг Організація і 

управління 

Трудові ресурси 

і стимули 

Виробничо-

технологічний процес 

Вибір системи критеріїв і показників за напрямками діяльності 

Вибір прийомів і методів оцінки 

Оцінка конкурентного статусу підприємства 

Вибір стратегії і тактики конкурентної боротьби на визначеному етапі 
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1. Фінансовий стан підприємства оцінюється відповідно до наступних 

критеріїв: 

- рівень платоспроможності (ліквідності) підприємства; 

- рівень фінансової стійкості; 

- рівень оборотності активів; 

- рівень прибутковості підприємства. 

2. Відповідність використовуваного виробничого (торгового) – техноло-

гічного процесу сучасним технологіям: 

- обсяг випуску і реалізації продукції; 

- розмір і стан виробничих потужностей підприємства; 

- витрати на виробництво і реалізацію продукції; 

- ефективність використання ресурсів на всіх стадіях технологічного про-

цесу; 

- організація технологічного процесу. 

3. Організація і управління оцінюються як: 

- діюча система планування; 

- оперативність управління; 

- професіоналізм керівництва і управління; 

- раціональність організаційної структури управління; 

- інформаційне забезпечення і технології управління. 

4. Ефективність застосованого маркетингу оцінюється за наступними 

критеріями: 

- асортиментна політика; 

- цінова політика; 

- рекламна діяльність; 

- організація господарських зв’язків, їх стабільність і ефективність; 

- характер комерційних угод і їх ефективність; 

- конкурентоспроможність продукції і послуг. 

5. Ефективність стимулювання праці визначається: 

- забезпеченість робочою силою; 

- продуктивність і ефективність праці; 



МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

194 

- рівень заробітної плати і соціальних виплат; 

- стабільність складу колективу. 

Згідно з методикою оцінки конкурентоспроможності підприємства, за-

пропонованою Ж.Ж. Ламбеном [2], конкурентоспроможність оцінюється за 6 

критеріями (індикаторами), а саме: 

- відносна частка ринку; 

- відмітні властивості товару; 

- витрати; 

- міра освоєння технології; 

- канали руху товару; 

- імідж. 

На думку французьких економістів А. Олів’є, А. Дайана і Г.Урсе [9] сти-

каючись з міжнародною і внутрішньою конкуренцією, підприємство повинне 

забезпечити собі рівень конкурентоспроможності за вісьмома чинниками: 

1) концепція товару і послуги, на якій базується діяльність підприємства; 

2) якість, що виражається у відповідності продукту високому рівню това-

рів ринкових лідерів і виявлено шляхом опитувань і порівняльних тестів; 

3) ціна товару з можливою націнкою; 

4) фінанси – як власні, так і позикові; 

5) торгівля – з точки зору комерційних методів і засобів діяльності; 

6) післяпродажне обслуговування, що забезпечує підприємству постійну 

клієнтуру; 

7) зовнішня торгівля підприємства, що дозволяє йому позитивно управля-

ти стосунками з владою, пресою і громадською думкою; 

8) передпродажна підготовка, яка свідчить про його здатність не лише пе-

редбачати запити майбутніх споживачів, але і переконати їх у виняткових мож-

ливостях підприємства задовольнити ці потреби. 

Фатхутдинов Р.А. [10] пропонує оцінювати конкурентоспроможність під-

приємства виходячи з розрахунку наступних трьох комплексних показників, а 

саме: 
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1) рівень конкурентоспроможності рахувати як середньозважену величи-

ну за показниками конкурентоспроможності конкретних товарів на конкретних 

ринках; 

2) окремо проводити аналіз ефективності діяльності організації, виходячи 

з конкурентоспроможності і ефективності кожного товару на кожному ринку; 

3) окремо рахувати показник стійкості функціонування організації.  

Для оцінки рівня конкурентоспроможності товару він пропонує викорис-

тати наступні критерії: 

- якість товару; 

- ціна товару; 

- якість сервісу; 

- експлуатаційні витрати. 

І. М. Костін і Х. А. Фасхієв для оцінки конкурентоспроможності машино-

будівного підприємства пропонують використати ряд приватних показників 

[11, с.115-117]: 

- об'єм продажів за період; 

- об'єм продажів на одного працівника; 

- кількість виробленої продукції на одного робітника; 

- частка ринку основної продукції в країнах СНД; 

- частка експортної продукції в загальному обсязі випуску; 

- кількість виготовлених моделей і модифікацій продукції; 

- коефіцієнт конкурентоспроможності основної продукції; 

- фондовіддача; 

- кількість країн, в які поставляється продукція; 

- загальний об'єм виробленої продукції за історію існування підприємст-

ва; 

- місце в рейтингу «Експерт-200» або «1000 найкращих підприємств Ро-

сії»; 

- відношення капіталізації до реалізації; 

- рентабельність виробництва; 

- витрати на 1 грн. товарної продукції; 
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- річний темп приросту реалізації; 

- відношення дивіденду на акцію до її ринкової ціни; 

- рівень рекламацій по основній продукції; 

- частка основних виробництв, що мають сертифікат на систему якості 

ІСО 9000; 

- знос активної частини основних фондів; 

- частка НДДКР в загальному об'ємі продажів; 

- відношення заробітної плати на підприємство країни; 

- доля працівників з вищою і середньою спеціальною освітою; 

- відношення об'єму продажів до критичного обсягу випуску. 

Проаналізувавши критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства, 

пропонуються наступні групи чинників: 

1. Фінансовий стан підприємства. Для того, щоб забезпечити конкурен-

тоспроможність підприємства, важливо правильно оцінити фінансовий стан як 

свого, так і існуючих і потенційних конкурентів. Кризовий фінансовий стан пі-

дприємства створює серйозну загрозу його банкрутства. 

Фінансовий стан оцінюється, виходячи з розрахунку наступних показни-

ків: 

- ефективність виробничої діяльності (відношення власного капіталу до 

валюти балансу), 

- коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами (від-

ношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів), 

- коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами (від-

ношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів), 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення суми грошових коштів 

до короткострокових пасивів), 

- оборотність усіх активів в річному обчисленні (відношення виручки від 

реалізації до середньої за період вартості активів), 

- рентабельність усього капіталу (відношення чистого прибутку до серед-

ньої за період вартості активів). 



МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

197 

2. Виробнича діяльність. Ефективна виробнича діяльність істотно впливає 

на собівартість продукції, і у результаті – на кінцеву ціну продукції, а також на 

якість. Співвідношення ціни продукції і її якості є одним з важливих критеріїв 

при ухваленні рішення про купівлю. Виробнича діяльність оцінюється, виходя-

чи з сукупності наступних показників: 

- вироблення на одного працівника (обсяг виробництва / середньосписоч-

на чисельність працівників); 

- фондовіддача (відношення прибутку / середньорічна вартість ОВФ); 

- коефіцієнт зносу (сума зносу основних фондів / первинна вартість осно-

вних фондів); 

- матеріаломісткість (матеріальні витрати / обсяг виробництва продукції); 

- використання прогресивних методів контролю якості (експертно); 

- рентабельність продукції (доходи від реалізації продукції / витрати на 

виробництво і реалізацію продукції); 

- якість управління виробництвом (експертно); 

- енергоємність (матеріальні витрати на придбання енергоресурсів/ обсяг 

виробництва продукції); 

- екологічність виробництва (експертно). 

3. Трудові ресурси. Здійснюють безпосередній вплив на процес виробниц-

тва і реалізації продукції. Оцінюються, виходячи з сукупності наступних показ-

ників: 

- середня заробітна плата (сума фонду заробітної плати / число працівни-

ків); 

- коефіцієнт рівня освіти (кількість працівників, що пройшли навчання / 

середня чисельність працівників); 

- коефіцієнт сталості кадрів (кількість працівників, що пропрацювали рік / 

середньосписочна чисельність персоналу); 

- коефіцієнт адміністративного навантаження (чисельність адміністратив-

но-управлінського персоналу / чисельність промислово-виробничого персона-

лу); 

- коефіцієнт ефективності організаційної структури (експертно). 
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4. Маркетингова діяльність – здійснює безпосередній вплив на ефектив-

ність виробничої і збутової діяльності підприємства. У сучасній практиці виді-

ляють 4 групи показників, за якими можна оцінити ефективність маркетингу на 

підприємства: 

а) Індикатори зростання продажів (показники зростання продажів є пря-

мою оцінкою ефективності ведення бізнесу в галузі), до таких показників від-

носяться: 

- динаміка продажів в грошовому вираженні по відношенню до аналогіч-

ного періоду минулого року; 

- динаміка частки ринку, яку займає товар компанії в ключових сегментах 

(за умови, що існують незалежні компетентні джерела отримання інформації); 

б) Індикатори ефективності інвестиції: 

- ROI (Return on Investment) – показник, що характеризує ефективність 

витрачених грошей. Відношення отриманого прибутку до вкладених інвести-

цій; 

- динаміка показника «прибуток – рекламний бюджет»; 

- A/S (Advertising to sales) – % вкладень на рекламу від загальної виручки 

компанії; 

в) Індикатори якості роботи зі споживачами (показують наскільки прави-

льно маркетолог формує довгострокові стосунки з клієнтами, задовольняє пот-

реби ринку за допомогою товару компанії, усуває недоліки продукту): 

- динаміка загальної бази споживачів (експертно); 

- динаміка лояльності аудиторії або міри задоволеності продуктом (екс-

пертно); 

- динаміка негативних відгуків про продукт (експертно); 

- динаміка позитивних відгуків і рекомендацій (експертно); 

г) Індикатори якості рекламної кампанії (демонструють, наскільки прави-

льно розроблено рекламне повідомлення, підібрані рекламні тексти і вибрано 

місце комунікації): 

- динаміка знання або обізнаності про товар компанії на ринку; 

- динаміка пробних покупок серед цільової аудиторії; 
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- % конвертації контактів з аудиторією в реальні дії або покупки; 

5. Інноваційна діяльність – є одним з ключових чинників успішної реалі-

зації продукції. Оцінити інноваційну діяльність підприємства пропонується, 

виходячи з таких показників: 

- показник кваліфікації наукових кадрів (об'єм дослідно-

конструкторських робіт, виконаних силами підприємства без залучення сто-

ронніх організацій / повний фактично виконаний об'єм дослідно-

конструкторських робіт); 

- показник виконання маркетингових прогнозів (планований об'єм прода-

жів інноваційної продукції / фактичний об'єм продажів інноваційної продукції); 

- показник витрати інвестиційних засобів (розмір інвестиційних засобів, 

фактично витрачених на реалізацію інноваційного проекту / планований розмір 

інвестиційних засобів на реалізацію інноваційного проекту); 

- показник виробничого ресурсозберігання (фактична собівартість вироб-

ництва і реалізації інноваційної продукції / планова собівартість виробництва і 

реалізації інноваційної продукції); 

- показник результативності інноваційного розвитку (чистий прибуток, 

отриманий підприємством за рахунок реалізації інноваційної продукції / зага-

льний розмір чистого прибутку, отриманого підприємством за рахунок реаліза-

ції усієї продукції); 

6. Конкурентоспроможність продукції – безпосередньо впливає на кон-

курентоспроможність підприємства і є результатом його діяльності. Показник 

конкурентоспроможності продукції залежить від конкурентоспроможності ко-

жного виду продукції підприємства. У свою чергу, конкурентоспроможність 

конкретного виду продукції визначається чинниками витрат ціни і якості (оці-

нюється експертно.) 

Розглянуті критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства, а са-

ме: фінансовий стан підприємства ( 1f ), виробничу діяльність підприємства ( 2f ), 

трудові ресурси ( 3f ), маркетингову діяльність підприємства ( 4f ), інноваційну 

діяльність підприємства ( 5f ), а також конкурентоспроможність продукції ( 6f ) і 
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сукупність показників, якими вони представлені, реалізують інтегровану цільо-

ву функцію конкурентоспроможності підприємства  







6

1

max
i

iik fI  ,     (5) 

де  
i

f


 – значення i-го фактора конкурентоспроможності підприємства в нор-

мованому вигляді; 

i  – ваговий коефіцієнт значущості i-того фактору,  .0;1
6
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i

i

i   

«Еталонний» показник конкурентоспроможності підприємства дорівнює 

1max kI .  

В свою чергу, кожний фактор if , i=1,6 також є інтегрованим і представляє 

собою функцію від декількох оціночних показників.  

Використання інтегрованої цільової функції kI  дозволяє найбільш точно 

визначити міру конкурентоспроможності підприємства, виявити чинники які на 

неї впливають і основні джерела і шляхи її підвищення. 

Зобразимо взаємозв'язок факторів і інтегрального показника конкуренто-

спроможності підприємства у вигляді дерева цілей (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Ієрархічний взаємозв'язок показників,  

що визначають конкурентоспроможність підприємства  

де Ik – конкурентоспроможність підприємства – корінь дерева; 

f(X1), f(X2), f(X…), f(Xn) – згортки впливаючих факторів – нетермінальні вершини; 

х1, х2, … хn – згруповані впливаючі фактори – дуги, які виходять з нетермінальних вершин; 

хij – окремі вливаючі фактори. 
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Оскільки не усі показники можуть мати кількісне вираження, пропону-

ється використати нечітко-логічний підхід при побудові моделі оцінки конку-

рентоспроможності підприємства, а також принципову блок-схему організацій-

но-економічного механізму, представленому в роботі [1]. 

Система управління конкурентоспроможністю підприємства, принципова 

блок-схема організаційно-економічного механізму якої наведена на рис. 3, 

являє собою специфічну багатофункціональну та багатокомпонентну систему, 

що складається з комплексу взаємопов'язаних блоків, що відчувають на собі 

вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і створюють певну цілісність. Як вид-

но з блок-схеми, структуру системи управління конкурентоспроможністю фор-

мують 8 програмно-цільових комплексних блоків, які відображують необхідні 

дії, конкретні організаційні, економічні, техніко-технологічні заходи у їх взає-

мозв'язку та взаємозалежності, реалізація котрих буде сприяти результативному 

здійсненню управлінських рішень у певній сфері діяльності. Всі блоки системи 

об'єднані базовим принципом – кожен з них забезпечує розв'язок проблеми під-

вищення конкурентоспроможності підприємства, підсилення його позицій на 

світовому та внутрішньому ринках, забезпечення стійкого розвитку за рахунок 

створення та підтримки конкурентних переваг. Кожен з блоків, у свою чергу, 

також може розглядатися як система, що включає різноманітні системоутво-

рюючі компоненти [1, с. 395]. 

Автори згодні з точкою зору авторів праці [1], в якій обґрунтовується ро-

змірність даних блоків. 

Блок 1. Вибір конкурентної стратегії підприємства,  в межах якого 

здійснюється вибір: 

- стратегії надбання підприємством конкурентних переваг (контроль за витра-

тами, диференціація, фокусування); 

- стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства (передбачає 

формування товарно-ринкової, ресурсно-ринкової, технологічної, соціальної, 

фінансово-інвестиційної, інтеграційної, управлінської стратегій); 

- стратегії конкурентної поведінки підприємства (наступальна, оборонна, коо-

пераційна). 
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Блок 2. Досягнення синергетичного ефекту в системі управління 

конкурентоспроможністю, який виникає в результаті: 

- кардинальної перебудови організаційно-господарської структури управління; 

- створення продуктивних центрів прибутку і відповідальності за госпрозрахун-

кові результати діяльності; 

- упровадження підприємницького типу внутрішньофірмового менеджменту; 

- забезпечення комплексного підходу до реорганізації системи і структури вну-

трішньофірмового управління; 

- удосконалення організаційних форм і методів маркетингових досліджень;  

- оптимального вирішення завдань реформування відносин власності.  

Блок 3. Реформування системи управління персоналом і трудовою 

мотивацією на основі: 

- підвищення об'єктивності оцінки результатів праці; 

- створення умов для творчої праці, розробки ефективної системи визнання 

трудових заслуг, упровадження нетрадиційних методів стимулювання і оплати 

праці; 

- удосконалення механізму мотивації і відповідальності за забезпечення конку-

рентоспроможності; 

- реорганізації системи навчання і перепідготовки кадрів з урахуванням вимог 

стратегічного менеджменту; 

- забезпечення участі працівників у прийнятті управлінських рішень.  

Блок 4. Комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспро-

можності продукції, який передбачає: 

- технічне переозброєння і модернізацію виробництва, впровадження прогреси-

вних технологічних процесів; 

- розробку ефективної стратегії зовнішньоекономічної діяльності, експортну 

орієнтацію товарної політики; 

- розвиток співробітництва на взаємовигідних умовах із західними провідними 

фірмами щодо виготовлення наукомісткої високоякісної продукції; 

- забезпечення тривалості життєвого циклу раніше освоєних видів техніки й 

устаткування; 
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- створення й освоєння принципово нової наукомісткої конкурентоспроможної 

техніки й устаткування; 

- атестацію всього виробництва на відповідність вимогам європейських та між-

народних стандартів якості; 

- розробку та впровадження комплексної системи управління якістю;  

- активізацію інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Блок 5. Системний підхід до диверсифікації та планування виробни-

цтва, який передбачає: 

- проведення політики диверсифікації виробництва з урахуванням динаміки 

змін кон'юнктури ринку; 

- розробку і забезпечення взаємозв'язку перспективних, річних і оперативних 

планів виробництва, продажу і прибутку; 

- розробку стратегічних програм відновлення номенклатури техніки і облад-

нання по центрах прибутку; 

- використання перспективного бізнес-планування як інструменту формування 

довгострокових конкурентних переваг; 

- розробку і впровадження госпрозрахунку в систему управління витратами на 

стадії планування і контролю діяльності; 

- формування перспективних і річних бюджетів витрат на заплановані обсяги 

виробництва, що забезпечують прибутковість діяльності підприємства;  

- удосконалення методів планування й аналізу собівартості продукції;  

- розробку організаційно-економічних і технічних заходів виконання перспек-

тивних, поточних і оперативних планів. 

Блок 6. Реорганізація системи внутрішньофірмового обліку й аналі-

зу на основі: 

- адаптації прогресивних методологічних принципів і методичних положень за-

рубіжної системи обліку до вітчизняної практики управління виробничими ви-

тратами; 

- удосконалення схеми облікових робіт відповідно до вимог комплексного під-

ходу до інтеграції бухгалтерського (фінансового), управлінського і податкового 

обліку; 
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- освоєння і впровадження управлінського обліку в систему стратегічного 

управління, контролю за веденням обліку витрат; 

- підвищення оперативності підготовки й достовірності облікової інформації на 

базі створення автоматизованих засобів; 

- формування перспективних і річних бюджетів витрат коштів на заплановані 

обсяги виробництва, що забезпечують прибутковість діяльності підприємства і 

його структурних підрозділів; 

- здійснення комплексу заходів для реструктуризації бухгалтерського апарата 

підприємства, посилення координації і підвищення ефективності роботи струк-

турних підрозділів бухгалтерської служби з урахуванням вимог ринкових від-

носин. 

Блок 7. Удосконалення внутрішньофірмового фінансового менедж-

менту – системоутворюючими компонентами є: 

- інформаційне забезпечення керівництва підприємства консолідованою фінан-

совою звітністю для внутрішнього контролю і прийняття обґрунтованих управ-

лінських рішень; 

- управління оборотними (поточними) активами підприємства, формування 

портфеля інвестицій; 

- удосконалення методичних підходів до оцінки й аналізу фінансового стану пі-

дприємства; 

- удосконалення системи фінансового планування і контролю руху коштів, 

управління потоком фінансових ресурсів; 

- розробка і реалізація фінансової політики підприємства в контексті підвищен-

ня якості й конкурентоспроможності. 

Блок 8. Інформаційне забезпечення системи внутрішньо фірмового 

управління, для формування якого необхідні: 

- розробка наскрізної інтегрованої системи управління для вирішення завдань 

менеджменту, проектування і виробництва; 

- створення автоматизованих робочих місць в інженерно-економічних службах 

підприємства і виробничих підрозділах; 

- упровадження передових інформаційних технологій і засобів зв'язку;  
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- розробка комп'ютерної системи управління якістю продукції;  

- створення інформаційної системи «Швидкий маркетинг»;  

- розробка автоматизованої системи «Управління вартістю»;  

- розробка єдиної інформаційної моделі бухгалтерського, управлінського і по-

даткового обліку; 

- створення єдиної інтегрованої системи планування, нормування й обліку ви-

трат; 

- технічне забезпечення інформаційної системи внутрішньо фірмового управ-

ління [1, с. 397-400]. 

Таким чином, принципова блок-схема організаційно-економічного меха-

нізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства являє собою 

сукупність підсистем, що відображують агреговані комплекси дій по підвищен-

ню конкурентних можливостей підприємства. Через складність та багатоаспек-

тність проблеми конкурентоспроможності загальна блок-схема не відображує з 

високим ступенем деталізації всієї гами організаційно-економічних та техніч-

них методів, способів, прийомів розв'язку задачі підвищення конкурентоспро-

можності підприємства. Але така структуризація дає змогу здійснювати систе-

мний та цілеспрямований пошук шляхів спряження всіх основних компонентів 

організаційно-економічного забезпечення внутрішньофірмового управління з 

метою концентрації зусиль і управлінських впливів на чинники, що визначають 

внутрішній потенціал підприємства, який дає змогу забезпечити підвищення 

його конкурентних можливостей. 

Висновки. В роботі проведений аналіз існуючих підходів до оцінки кон-

курентоспроможності підприємств; розглянуто існуючі методики щодо виді-

лення універсального переліку критеріїв для її оцінки.  

Запропоновано і обґрунтовано набір критеріїв конкурентоспроможності, 

що використовується для подальшого аналізу. 

Визначено основні вимоги до вибору економіко-математичного апарату 

оцінки конкурентоспроможності підприємства з використанням нечітко-

логічного підходу для: 
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- можливості обліку значної кількості критеріїв, які не мають кількісного 

вираження; 

- необхідності розрахунку і паралельної обробки великих масивів вихід-

них даних; 

- можливості попереднього приведення вихідних показників до єдиної 

шкали; 

- можливість динамічної зміни кількості впливають критеріїв без необ-

хідності внесення значних змін в структуру моделі.  
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2.7. Сценарне моделювання факторів організаційно-управлінського 

потенціалу конкурентостійкості: інформаційно-аналітична база прийняття 

управлінських рішень 

Трансформаційні процеси економіки України, стрімкий розвиток ринко-

вих відносин та інформаційного суспільства докорінно змінюють умови функ-

ціонування та розвитку вітчизняних підприємств, що є причиною виникнення 

проблем управлінського характеру. Нестача власного ресурсного забезпечення, 

поєднана з недосконалістю використання необхідних знань та навиків управ-

ління підприємствами в нестабільному зовнішньому середовищі спричинила 

низку проблем, однією з яких є зниження конкурентостійкості більшості украї-

нських підприємств порівняно з іноземними конкурентами. 

Проблема ефективного управління відкритими складними виробничо-

економічними системами, якими є машинобудівні підприємства, вимагає дослі-

дження впливу організаційно-управлінського потенціалу на конкурентостій-

кість машинобудівних підприємств. Вкрай важливо всебічно оцінити умови 

формування конкурентостійкості підприємств, зокрема, за рахунок організації 

управління з метою застосування ефективних та своєчасних засобів впливу на 

неї. Дослідження літератури з різних аспектів конкурентної діяльності підпри-

ємства дозволило виділити основні підходи до оцінки рівня її розвитку: різ-

ниць, рангів, балів, еталонів; рейтингової оцінки конкурентоспроможності; 

конкурентних переваг; ієрархій; визначення інтегрального показника конкурен-

тоспроможності [11]. Проте, проведений аналіз джерел свідчить про необхід-

ність визначення вектору розвитку конкурентостійкості підприємств в умовах 

швидких динамічних процесів зміни навколишнього та внутрішнього середо-

вища з урахуванням впливу факторів організаційно-управлінського потенціалу 

на основі сценарного підходу та формалізованих економіко-математичних ме-

тодів з метою підвищення якості та об’єктивності інформаційно-аналітичної ба-

зи прийняття та реалізації управлінських рішень.  
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Так, під сценарним управлінням конкурентостійкістю підприємств в умо-

вах впливу зовнішніх та внутрішніх факторів в роботі розуміється управління, 

спрямоване на нейтралізацію прогнозованих збурень і перешкод, яке за конкре-

тний час і при мінімальних витратах дозволяє сформувати та реалізувати ско-

риговані стратегії розвитку в рамках раніше визначених стратегічних цілей дія-

льності підприємства, при наявному організаційно-управлінському потенціалі 

та відповідних ресурсах на основі принципів безперервності процесу управлін-

ня; органічного поєднання процесів управління конкурентостійкістю підприєм-

ства в єдиний інтегрований комплекс. 

Таким чином, цільовою спрямованістю удосконалення системи управлін-

ня конкурентостійкістю підприємства є розробка та впровадження оптимізацій-

них моделей підвищення рівня конкурентостійкості підприємства в умовах не-

стаціонарного зовнішнього та внутрішнього середовища. Мoдeлі сценарного 

упpaвління конкурентостійкістю в poбoті пpeдстaвлeні у вигляді тaкoгo 

кopтeжу: 

K}  I,  P,  R,Upr  { , 

дe  R  – множина нaявних peсуpсів підпpиємствa зa сфepaми конкурентоспро-

можності (пoтeнціaл poзвитку);  

P  – множина факторів впливу зовнішнього середовища; 

S  – множина допустимих стратегій конкурентного розвитку підприємства; 

K  – множина кpитepіїв дoсягнeння цілeй poзвитку. 

Зa умoвaми дaнoї мoдeлі здійснюється формування множини сценаріїв 

упpaвління конкурентостійкістю а саме: 

1) сценарії poзвитку, які пepeдбaчaють свoєчaснe фopмувaння opієнтиpів 

poзвитку підпpиємствa в зaлeжнoсті від стaну тa тeндeнцій йoгo poзвитку, 

eфeктивність яких визнaчaється інтeгpaльним oчікувaним peзультaтoм; 

2) сценарії poзпізнaвaння ситуaцій, що пepeдбaчaє poзpoбку 

інфopмaційнoгo і мaтeмaтичнoгo інстpумeнтapію oцінки, aнaлізу тa 

пpoгнoзувaння poзвитку зoвнішньoгo тa внутpішньoгo сepeдoвищa, 

eфeктивність яких визнaчaється ступeнeм дoстoвіpнoї якіснoї інфopмaції в 

умoвaх дії зaгpoз; 
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3) сценарії упpaвління ситуaціями, які пepeдбaчaють фopмувaння 

кoмплeксу pішeнь, aдeквaтних ситуaції тa спpямoвaних нa підтpимку стійкoгo 

poзвитку підпpиємствa, лoкaлізaцію нeгaтивних тeндeнцій poзвитку, пoдoлaння 

кpизoвих ситуaцій, eфeктивність яких визнaчaється ступeнeм кopиснoсті. Мeтa 

дaнoї мoдeлі пoлягaє у вибopі aльтepнaтив poзвитку, які зaдoвoльняють умoвaм 

eфeктивнoсті.  

Отже, загальна задача оптимального сценарного управління конкуренто-

спроможністю в роботі має наступний вид: 

;
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дe  )],([ isX PRFM  – сумарні інтегральні ресурси на реалізацію відповідної 

стратегії в умовах дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

)][( iTiTX IIM   – відхилення загального інтегрального показника конкурен-

тостійкості від визначених оптимальних критеріальних значень локальних 

складових. 

Таким чином, систему сценарного управління конкурентостійкістю мож-

на представити у вигляді набору взаємопов'язаних механізмів, під якими буде-

мо розуміти спосіб використання певної сукупності методологічних, інструме-

нтальних та інформаційних засобів для вирішення поставлених задач. Основні 

три агреговані модулі системи сценарного управління конкурентостійкістю 

представлено на рис. 1. 

Взаємозв’язок методів і моделей, покладених в основу розробки та реалі-

зації сценаріїв управління конкурентостійкістю підприємств представлено на 

рис. 2. 
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Методи кластерного аналізу 

формування класів конкурентостійкості 

та розвитку ОУП підприємств

Методи дисперсійного аналізу 

визначення ступеню впливу ОУП на 

рівень конкурентостійкості підприємств

Формування системи показників оцінки та аналізу 

організаційно-управлінського потенціалу та 

конкурентостійкості підприємств

Ієрархічна імітаційна модель прогнозування рівня 

конкурентостійкості в умовах дії загроз

Генерування та реалізація сценаріїв  розвитку ситуації,  

формування груп можливих ситуацій та розробка 

управлінських рішень

Дискримінантний аналіз 

розпізнавання та 

прогнозування рівня 

конкурентостійкості

Інтегральна рейтингова оцінка складових 

конкурентостійкості та загальтного рівня

Експертні методи 

формування переліку та 

визначення впливу загроз 

зовнішнього та 

внутрішнього середовища

Регресійний аналіз на панельних даних 

визначення впливу показників ОУП на 

складові конкурентостійкості підприємства

Рис. 2. Взаємозв’язок методів і моделей розробки та реалізації сценаріїв 

розвитку конкурентостійкості підприємств 
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Отже, для оцінки та аналізу всієї сукупності процесів у системах сценар-

ного управління конкурентостійкістю підприємств в роботі пропонується підхід 

на основі методу системної потокової динаміки, який дозволяє зрозуміти логіку 

розвитку системи за умови впливу на неї багатьох взаємозалежних та взаємо-

пов’язаних факторів.  

Розглянемо більш детально основні задачі та результати моделювання з 

розробки та реалізації сценаріїв розвитку конкурентостійкості підприємств. 

Проведений аналіз літературних джерел [1, 2, 3, 9, 10 та ін.] дозволив зро-

бити висновок, що в обліково-аналітичній практиці використовуються різні ме-

тодичні підходи до характеристики стану організаційно-управлінського потен-

ціалу та конкурентостійкості підприємства. Критичний огляд представлених 

джерел інформації свідчить про існування різноманітності у підходах оціню-

вання, тому запропоновано виділити наступні показники, що характеризують 

організаційно-управлінський потенціал та конкурентостійкості підприємств 

машинобудування (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники, що характеризують організаційно-управлінський потенціал та 

конкурентостійкість промислового підприємства 

Показник Напрями 

позитивних змін 

1 2 

Організаційно-управлінський потенціал 

Коефіцієнт дотримання норм ієрархії  Спрямованість до 

1 

Коефіцієнт автономності підрозділу організаційної структури управління Збільшення 

Коефіцієнт децентралізації структури управління  Збільшення 

Коефіцієнт економічності систем управління  Збільшення 

Виробнича конкурентостійкість 

Матеріалоємність виробництва Зменшення 

Коефіцієнт технічної придатності основних фондів Збільшення 

Коефіцієнт асортиментних зрушень Збільшення 

Фінансова конкурентостійкість 

Коефіцієнт фінансової автономії >0,5 

Коефіцієнт загальної ліквідності 1,5–2,5 
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Закінчення табл. 1 

1 2 

Рентабельність продукції Збільшення 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Збільшення 

Коефіцієнт стійкості економічного зростання  >0,2 

Маркетингова конкурентостійкість 

Рентабельність продажів >0,2 

Співвідношення  витрат на маркетингові дослідження до загального обсягу реа-

лізованої продукції 

Зменшення 

Соціальна конкурентостійкість 

Співвідношення  середньої заробітної плати підприємства до середньогалузевої Збільшення 

Питома вага працівників, що пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації  Збільшення 

Коефіцієнт стабільності персоналу Збільшення 

Аналітичну оцінку стану організаційно-управлінського потенціалу та 

конкурентостійкості підприємств машинобудівного комлексу пропонується 

провести шляхом використання кластерного аналізу [7, 8]. Формулювання за-

вдань кластерного аналізу з позиції пропонованого підходу представлено на 

рис. 3. 

I рівень

Аналіз особливостей реалізації 

організаційно-управлінського 

потенціалу та конкурентостійкості 

шляхом ідентифікації однорідних 

груп підприємств 

машинобудування

Оцінка рівня впливу 

організаційно-управлінського 

потенціалу на множину 

показників конкурентостійкості

Визначення слабких та 

сильних сторін діяльності 

підприємства за 

встановленими напрямами у 

межах даного виду 

економічної діяльності

II рівень

Скорочення розмірності даних за 

якісними ознаками трьох рівнів: 

високий, середній, низький

 
Рис. 3. Завдання кластерного аналізу організаційно-управлінського потенціалу 

та конкурентостійкості підприємств машинобудівного комплексу 

Так, виходячи з рис. 3, кластерний аналіз не тільки дає змогу розкрити 

аналітичний аспект стану організаційно-управлінського потенціалу та конкуре-

нтостійкості підприємств, а й є основою для подальших результатів досліджен-

ня, що мають прикладний характер. 
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В якості цільових показників (індикаторів) в роботі досліджується загаль-

ний інтегральний показник та локальні показники стану конкурентостійкості [12] за 

напрямами (виробнича, фінансова, маркетингова і соціальна) за період 2009-

2015 рр., які розраховані методом таксономії  та рейтингового оцінювання. Основні 

етапи оцінки загального інтегрального показника формування конкурентостій-

кості підприємств представлено в вигляді наступної схеми (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схема етапів інтегральної оцінки показників  

формування конкурентостійкості підприємства 

I. Вибір і обґрунтування методів оцінки – таксономічного показника 

(за критерієм встановлюваних еталонів) 

II. Визначення еталонних значень і критеріїв для оцінювання показни-

ків конкуренто стійкості підприємства 

III. Оцінка конкурентостійкості підприємства за узагальнюючими 

таксономічними показниками рівня розвитку встановлюваних 

еталонів:  всI  – виробничої ; 

фсI  –фінансової стійкості; 

мсI  – маркетингової стійкості; 

ссI  –соціальної стійкості; 

V.  Інтерпретація  та аналіз результатів оцінки  –  встановлення рів-

ня конкурентостійкості підприємств за шкалою інтервалів інтегрально-

го показника  (з метою  її кількісної та якісної оцінки) : 

• майже абсолютна стійкість 

                                      • значна стійкість 

                                      • нормальна стійкість 

                                      • нестійкий стан 

                                      • кризовий стан 

IV. Визначення інтегрального показника рівня конкурентостійкос-

ті підприємства 4
ссмсфсвсзаг IIIII   

та порівняльна динаміка узагальнюючих показників діяльності підпри-

ємств-конкурентів 
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Таким чином, інтегральний показник є комплексною характеристикою 

конкурентної діяльності промислового підприємства і дозволяє визначити його 

стан у рейтингу конкурентної стійкості. Використання отриманих значень цьо-

го показника за досліджуваний період дозволяє у подальшому визначити вплив 

компонентів організаційно-управлінського потенціалу на конкурентостійкість 

кожного з досліджуваних підприємств машинобудування. У табл. 2 наведено 

розподіл станів конкурентостійкості за отриманими інтервалами інтегрального 

показника розвитку. 

Таблиця 2  

Інтерпретація значень інтегрального показника конкурентостійкості  

Стан 

конкурентостійкості 

Значення 

інтегрального 

показника 

Величина 

негативного 

відхилення від 

максимального 

(оптимального) 

значення 

Ступінь відповідності 

характеристик  конкуренто 

стійкості максимальним 

значенням 

Майже абсолютна 

стійкість 
(0,70 – 0,85] 15-30 % 

Параметри  конкуренто стійкос-

ті наближаються до максималь-

них значень 

Значна 

стійкість 
(0,55 – 0,70] 30-45 % 

Більша частина параметрів кон-

куренто стійкості знаходиться 

на рівні достатньо високих зна-

чень 

Нормальна стійкість (0,40 – 0,55] 45-60 % 

Більша частина параметрів кон-

куренто стійкості знаходиться 

на достатньому/ задовільному 

рівні 

Нестійкий 

стан 
(0,25 – 0,40] 60-75 % 

Більша частина характеристик 

конкуренто стійкості знаходить-

ся на низькому  рівні  

Кризовий 

стан 
[0,1 – 0,25] 75 -90 % 

Лише деякі індикатори конку-

ренто стійкості відповідають 

достатньому рівню 

Визначення та оцінка впливу організаційно-управлінського потенціалу на 

конкурентостійкість підприємства представлено в роботі у вигляді чотирьох 

напрямів : всI  – виробничої, фсI  – фінансової, мсI  – маркетингової, ссI  –

соціальної є інструментом для прийняття рішень у сфері організації управління 

та допомагає зробити висновки щодо того, чи реалізував управлінський потен-
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ціал свою функцію. Для вирішення даного завдання пропонується використан-

ня методів дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізу на панельних 

даних, що обумовлено можливістю :  

по-перше, визначити на які саме показники конкурентостійкості вплив 

організаційно-управлінського потенціалу є істотним (однофакторний диспер-

сійний аналіз); 

по-друге, які з показників організаційно-управлінського потенціалу здій-

снюють вплив на загальний рівень конкурентостійкості (багатовимірний коре-

ляційно-регресійний  аналіз на панельних даних). 

На основі реалізації методології дисперсійного аналізу, отриманих зна-

чень коефіцієнта детермінації, що характеризує рівень впливу організаційно-

управлінського потенціалу на показники конкурентостійкості, агреговані ре-

зультати дослідження представлено на рис. 5. 

Моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на зага-

льний та локальні інтегральні показники конкурентостійкості реалізовано за 

допомогою побудови кореляційно-регресійної моделі на панельних даних [11]. 

Отримані економетричні моделі панельних даних з фіксованими ефектами та 

врахуванням лагової складової для досліджуваних сфер конкурентостійкості 

мають наступний вигляд : 

–  для виробничої конкурентостійкості: 

tt xy 3121 41,037,3   x     (R=0,99) 

де у1  – загальний рівень виробничої конкуренто стійкості, х2 –  коефіцієнт авто-

номності підрозділу організаційної структури управління, х3 – коефіцієнт деце-

нтралізації структури управління; 

– для фінансової конкурентостійкості: 

1422 03,051,1  txy t x    (R=0,97) 

де у2  – загальний рівень фінансової конкуренто стійкості; х2 –  коефіцієнт авто-

номності підрозділу організаційної структури управління; х4 – коефіцієнт еко-

номічності систем управління; 

– для маркетингової конкурентостійкості: 

tt xy 213 24,113,0   x – 0,02х3t       (R=0,99) 
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де у3  – загальний рівень маркетингової конкуренто стійкості; х1 – коефіцієнт 

дотримання норм ієрархії; х2 –  коефіцієнт автономності підрозділу організацій-

ної структури управління;  х3 – коефіцієнт децентралізації структури управлін-

ня; 

– для соціальної конкурентостійкості: 

1414 006,0,0  tt xy 32x     (R=0,99) 

де у4  – загальний рівень соціальної конкуренто стійкості; х1 – коефіцієнт до-

тримання норм ієрархії; х4 – коефіцієнт економічності систем управління. 

Рівень впливу  

організаційно-

управлінського 

потенціалу

Виробнича конкурентостійкість

 :

0,47 0,17

коефіцієнт 

технічної 

придатності 

основних фондів

матеріалоємність 

продукції

коефіцієнт 

асортиментних 

зрушень

0,48
Фінансова  конкурентостійкість

 :

Маркетингова  

конкурентостійкість

 :

Соціальна конкурентостійкість

 :

коефіцієнт  фінансової 

автономії 

коефіцієнт  загальної 

ліквідності 

рентабельність  продукції 

коефіцієнт  стійкості 

економічного зростання 

рентабельність  продажів 

співвідношення   витрат на 

маркетингові дослідження до 

загального обсягу 

реалізованої продукції 

співвідношення 

середньої 

заробітної плати 

до 

середньогалузевої

питома вага 

працівників, що 

пройшли 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації

коефіцієнт 

стабільності 

персоналу

0,30

0,45
0,71

0,42

0,78

0,01

0,06 0,26 0,14

 

Рис. 5. Результати оцінки рівня впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на показники конкурентостійкості підприємств машинобудування 
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Агреговані результати за моделями оцінки впливу організаційно-

управлінського потенціалу на конкурентостійкість підприємств машинобуду-

вання представлено на рис. 6.  

Двохаспектна  оцінка   впливу організаційно-управлінського потенціалу на 
конкурентостійкість підприємств машинобудування

Засоби моделювання

Результати моделювання :

Побудова кореляційно-регресійної моделі 
залежності загального рівня 

конкурентостійкості підприємства від 
множини показників оцінки організаційно-

управлінського потенціалу

Побудова моделей однофакторного 

дисперсійного аналізу впливу організаційно-

управлінського на часткові показники 

конкурентостійкості підприємства

Характер  впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на часткові показники 

конкурентостійкості підприємства

(за значенням коефіцієнта еластичності (зміни) 

конкурентостійкості) :

Рівень впливу організаційно-управлінського 

потенціалу на показники конкурентостійкості 

підприємства

(за значенням факторіальної дисперсії) :

Виробничої

коефіцієнт  асортиментних 

зрушень

коефіцієнт  технічної 

придатності основних фондів

матеріалоємність  виробництва
0,47

0,17

0,48

Фінансової 

коефіцієнт  фінансової 

автономії 

коефіцієнт  загальної 

ліквідності 

рентабельність  продукції 

коефіцієнт  стійкості 

економічного зростання 

рентабельність  продажів 

співвідношення   витрат на 

маркетингові дослідження до 

загального обсягу реалізованої 

продукції

співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої

питома  вага працівників, що 

пройшли перепідготовку та 

підвищення кваліфікації

коефіцієнт стабільності 

персоналу

Маркетин-

гової 

Соціальної

0,30

0,45

0,71

0,42

0,78

0,01

0,06

0,26

0,14

Виробничої

Фінансової 

Маркетин-

гової 

Соціальної 

коефіцієнт децентралізації 

структури управління

коефіцієнт економічності 

систем управління

коефіцієнт

дотримання норм ієрархії

коефіцієнт децентралізації 

структури управління

співвідношення середньої 

заробітної плати до 

середньогалузевої

питома  вага працівників, 

що пройшли 

перепідготовку та 

підвищення кваліфікації

коефіцієнт стабільності 

персоналу

0,71

Регресійний/

прямий 

0,03

Регресійний/

прямий 

-1,22

Прогресивний/ 

зворотний
-0,08

Регресійний/ 

зворотний

0,32

Регресійний/прямий

2,17

Прогресивний/прямий

1,75

Прогресивний/прямий

Рис. 6. Моделі оцінки впливу організаційно-управлінського потенціалу на кон-

курентостійкість підприємств машинобудування 
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На основі побудованих моделей можна інтерпретувати наступні взає-

мозв’язки між досліджуваними змінними: 

– прямий регресійний характер зв’язку між організаційно-управлінським 

потенціалом та конкурентостійкістю спостерігається між виробничою конкуре-

нтостійкістю та децентралізацією структури управління; 

– регресійний прямий характер зв’язку спостерігається між загальним рі-

внем виробничої, маркетингової конкурентостійкості та коефіцієнтом автоном-

ності підрозділу організаційної структури управління; 

– зміна загального рівня виробничої конкуренто стійкості обумовлена 

впливом автономності підрозділу організаційної структури управління у попе-

редньому періоді спостереження; 

– зміна загального рівня фінансової конкурентостійкості обумовлена 

впливом економічності систем управління у попередньому періоді спостере-

ження та загальним рівнем соціальної конкурентостійкості та коефіцієнтом до-

тримання норм ієрархії. 

Регресійний зворотній зв’язок встановлено між: 

– фінансовою конкурентостійкістю підприємства та показником автоном-

ності підрозділу організаційної структури управління; 

– соціальною конкурентостійкістю підприємства та економічністю систем 

управління (зміна загального рівня соціальної конкурентостійкості обумовлена 

впливом економічності систем управління у попередньому періоді спостере-

ження). 

Запровадження пропонованого інструментарію та формування певних за-

ходів повинно бути узгодженим для кожного підприємства та реалізовуватися з 

оглядом особливостей рівня розвитку його конкурентостійкості, що дозволить з 

найбільшою ймовірністю досягнути позитивних напрямів підвищення рівня 

конкурентостійкості. 

Виходячи з мети дослідження, яка передбачає врахування систематизова-

них взаємозалежних факторів впливу організаційно-управлінського потенціалу 

на конкурентостійкість підприємства, в якості передумов та ресурсів розвитку 
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конкурентостійкості  в роботі виступатимуть складові організації управління, 

що передбачають: 

– дотримання норм ієрархії (x1_p); 

– забезпечення автономності підрозділу організаційної структури управ-

ління (x2_p); 

– встановлення оптимальних параметрів децентралізації структури 

управління (x3_p); 

– зростання економічності систем управління (x4_p). 

Попередній список факторів сформовано на основі ретроспективного ана-

лізу діяльності підприємств, дослідження наукових джерел інформації [7] та реа-

лізації процедур експертного аналізу. Оцінка значущості факторів, що визнача-

ють дію організаційно-управлінського потенціалу. Вибір домінуючих факторів 

для кожного виділеного в роботі класу організаційно-управлінського потенціалу 

та конкурентостійкості машинобудівних підприємств здійснено на основі методу 

аналізу ієрархій. Значущість факторів встановлювалася на основі визначення ве-

ктору пріоритетів. Фактори, що впливають на організаційно-управлінський по-

тенціал промислового підприємства наведені в табл. 3. 

Отже, вся сукупність виділених факторів та загроз є основою для побудо-

ви імітаційної моделі. 

Для моделювання впливу дестабілізуючих факторів (загроз) в досліджен-

ні введено додаткові змінні UX1, UX2, UX3 та UX4, що відображують відповід-

но сукупний вплив загроз на складові потенціалу x1_р, x2_р, x3_р та x4_р. При 

цьому вплив кожного i-того фактора на j-ту складову організаційно-

управлінського потенціалу описується за якісною наступною шкалою : 

1ijux , якщо дестабілізуючий вплив фактора (загрози) від’ємний (не-

гативний) (фактор сприяє розвитку складової організаційно-управлінського по-

тенціалу); 

0ijux , якщо вплив фактора відсутній; 

1ijux , якщо дестабілізуючий вплив фактора (загрози) додатній (позити-

вний) (фактор загрожує розвитку складової організаційно-управлінського поте-

нціалу). 
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Таблиця 3 

Фактори, що впливають на організаційно-управлінський потенціал 

промислового підприємства 

Показник  

(Назва та 

позначення) 

Дестабілізуючі фактори 

(Назва та позначення) 

Коефіцієнт 

дотримання норм 

ієрархії 

(x1_p) 

ux11 – характер діяльності, різноманітність завдань та методів їх вирі-

шення; 

ux12 – рівень знань керівництва, кваліфікації підлеглих та їх зацікавлено-

сті в результатах роботи; 

ux13 – наявність неочікуваних та невизначених ситуацій; 

ux14 –  ступінь стандартизованості процедур, відсутність технічної осна-

щеності управлінської діяльності; 

ux15 – рівень надійності комунікацій, діяльності та конкретності постав-

лених завдань; 

ux16 – рівень організаційної культури та культури міжособистісних від-

носин; 

ux17 – територіальна розкиданість виконавців; 

ux18 – величина повноважень керівництва. 

Коефіцієнт 

автономності 

підрозділу 

організаційної 

структури 

управління 

(x2_p) 

ux21 – розмитість функцій та дублювання відповідальності і повноважень 

співробітників різних підрозділів; 

ux22 – персоніфікація відповідальності за організацію та виконання кож-

ної функції підрозділу 

Коефіцієнт 

децентралізації 

структури 

управління 

(x3_p) 

ux31 – зміни та невизначеності зовнішнього середовища; 

ux32 –  кризовий стан національної економіки; 

ux33 – рівень важливість рішень, що приймаються на нижчих рівнях 

управління; 

ux34 – наслідки рішень, що приймаються на нижчих рівнях управління 

Коефіцієнт 

економічності 

систем управління 

(x4_p) 

ux41 – своєчасність підготовки та прийняття управлінських рішень; 

ux42 – рівень виконання планових завдань; 

ux43 – наявність  відхилень у виконанні директивних завдань; 
ux44 – порушення  у регламенті апарату управління; 

ux45  – рівень стабільності структури управління; 

ux46 –  рівень плинності керівництва і апарата управління 

Так, визначено, що під впливом сукупності дестабілізуючих факторів (за-

гроз) компонента організаційно-управлінського потенціалу буде змінюватися 

наступним чином : 











10
1_1_ i
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Тобто, висовується припущення, що сукупний вплив дестабілізуючих фа-

кторів призведе до варіювання організаційно-управлінського потенціалу підп-

риємства в межах 10 % на основі значень рейтингового інтегрального показни-

ка загального рівня конкурентостійкості. На рис. 7 представлена діаграма при-

чино-наслідкових впливів складових організаційно-управлінського потенціалу 

на локальні інтегральні складові та загальний інтегральний показник конкурен-

тостійкості. 

y1 vk

x2 p(-1)x2 p1

x3 p1
UX3

x3 p
 

Вплив складових організаційно-

управлінського потенціалу на інтегральний 

показник виробничої конкурентостійкості 

y2 fk

x4 p(-1)x4 p1

x2 p1
UX2

x2 p
 

Вплив складових організаційно-

управлінського потенціалу на інтегральний 

показник фінансової конкурентостійкості 

y3 mk

x1 p1
UX1

x1 p

x2 p1
UX2

x2 p

x3 p1
UX3

x3 p
 

Вплив складових організаційно-

управлінського потенціалу на інтегральний 

показник маркетингової конкурентостійко-

сті 

y4 sk

x4 p(-1)x4 p1

x1 p1
UX1

x1 p
 

Вплив складових організаційно-

управлінського потенціалу на інтегральний 

показник соціальної конкурентостійкості 

y KS

y1 vk
x2 p(-1)

x3 p1

y2 fk
x4 p(-1)

x2 p1

y3 mk

x1 p1

(x2 p1)

(x3 p1)

y4 sk
(x4 p(-1))

(x1 p1)
 

Вплив на  інтегральний показник конкурентостійкості 

Рис. 7. Діаграма причино-наслідкових впливів складових організаційно-

управлінського потенціалу на локальні інтегральні складові та загальний 

інтегральний показник конкурентостійкості (y KS) 
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Моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на фор-

мування загального інтегрального показника конкурентостійкості реалізовано 

на основі імітаційного сценарного підходу, для врахування систематизованих 

взаємозалежних факторів організаційно-управлінського потенціалу на маркети-

нгову, фінансову, соціальну та складові конкурентостійкості, що дозволить оці-

нити кількісне та прогнозне значення її загального рівня розвитку. Блок іміта-

ційної моделі впливу організаційно-управлінського потенціалу на загальний ін-

тегральний показник конкурентостійкості (y KS) представлено на рис. 8.  

x1 p
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Рис. 8. Блок моделювання впливу організаційно-управлінського потенціалу на 

загальний інтегральний показник конкурентостійкості (y KS) 

у1vk – локальний інтегральний показник виробничої конкурентостійкості; у2fk – локальний ін-

тегральний показник фінансової конкурентостійкості; у3mk – локальний інтегральний показ-

ник маркетингової конкурентостійкості; у4sk – локальний інтегральний показник соціальної 

конкурентостійкості 

Блок імітаційної моделі оцінки прогнозних значень класифікаційної дис-

кримінантної функції загального рівня конкурентостійкості представлено на 

рис. 9. 
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Рис. 9. Блок моделювання прогнозних значень класифікаційної 

дискримінантної функції оцінки рівня конкурентостійкості 

На основі систематизації різних методів та підходів в роботі пропонуєть-

ся наступний варіант сценарного аналізу розвитку конкурентостійкості підпри-

ємств машинобудування (рис. 10). 

В основі моделювання сценаріїв розвитку конкурентостійкості лежить 

два базових напрями: 

1. Прогноз розвитку ситуації за відсутності впливу на неї (саморозвиток 

ситуації). 

2. Прогноз розвитку ситуації з обраним вектором управлінських впливів 

(пряма задача). 
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Сценарний аналіз  розвитку конкурентостійкості

Оптимістичний

(сценарій стійкого розвитку)

Реалістичний 

(найбільш ймовірного 

розвитку) 

1. Оцінка сценарних критеріїв та факторів

(сценарний прогноз впливу сприятливих, найбільш ймовірних та несприятливих для 

підприємств сценарних умов зовнішнього та внутрішнього середовища)

Песимістичний

(консервативний)

2. Прогноз розвитку сценаріїв – виявлення можливих альтернатив  з урахуванням 

усього часового горизонту, визначення факторів та умов, які можуть суттєво 

вплинути на хід розвитку конкурентостійкості 

3. Розробка та обгрунтування відповідно обраному сценарію  найбільш ефективних 

рішень та важелів регулювання умов формування організаційно-управлінського 

потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування 

 
Рис. 10. Етапи сценарного аналізу розвитку конкурентостійкості  

підприємств машинобудування 

Відповідно до цих положень, визначено можливі траєкторії розвитку кон-

курентостійкості, що відповідають оптимістичному (О), реалістичному (Р) та 

песимістичному (П) сценарію. Відповідність експерименту кожному з предста-

влених видів сценаріїв визначається певними положеннями. Основні характе-

ристики прогнозних сценаріїв розвитку машинобудівних підприємств предста-

влено в табл. 4. 

Таблиця 4 

Основні характеристики прогнозних сценаріїв розвитку  

машинобудівних підприємств  

Сценарії Критерії та фактори формування сценаріїв Результат розробки 

сценаріїв 

1 2 3 

Песимістичний 

(консервативний) 

 

– значення інтегрального показника конкуре-

нтостійкості за сценарієм нижче відповідного 

значення за базовим сценарієм; 

– найменш сприятлива комбінація зовнішніх 

та внутрішніх факторів  розвитку машинобу-

дування з урахуванням соціально-політичних 

обставин у 2013-2014 рр. 

– екстенсивний розвиток 

машинобудівних підпри-

ємств; 

– зміщення економіки 

машинобудівної галузі у 

більш несприятливі умови 

у порівнянні з фактичним 

станом 



МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

227 

Закінчення табл. 4 

1 2 3 

Реалістичний 

(найбільш ймовір-

ного розвитку) 

– значення інтегрального показника конкуре-

нтостійкості за  сценарієм дорівнює відповід-

ному значенню за базовим сценарієм; 

– врахування детермінованості економічного 

розвитку машинобудування 

– поступове, еволюційне 

поліпшення окремих еле-

ментів машинобудівної 

сфери 

Оптимістичний 

(сценарій стійкого 

розвитку) 

 

– значення інтегрального показника конкуре-

нтостійкості за сценарієм перевищує відпові-

дне значення за базовим сценарієм; 

– найбільш сприятлива комбінація зовнішніх 

та внутрішніх факторів розвитку машинобу-

дування з урахуванням соціально-політичних 

обставин у 2013-2014 рр. 

– інтенсивний розвиток 

машинобудівних підпри-

ємств; 

– формування потенцій-

них «точок зростання» у 

межах машинобудування  

Результати моделювання прогнозної динаміки рівня конкурентостійкості 

за сценаріями управлінських впливів з характеристикою реалізованих експери-

ментів для наступних підприємств (табл. 5): 

- ПАТ Харківський МЗ «Світло Шахтаря» репрезентант 1 кластеру (висо-

кий рівень організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості) – 

П1; 

- ПАТ Дніпроважмаш репрезентант 2 кластеру (середній рівень організа-

ційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості) – П2; 

- ПАТ Потенціал репрезентант 3 кластеру (низький рівень організаційно-

управлінського потенціалу та конкуренто стійкості) – П3. 

Отже, для підприємства ПАТ Харківський МЗ «Світло Шахтаря», що має 

високий рівень організаційно-управлінського потенціалу та конкуренто стійко-

сті, у половині випадків спостерігається реалістичний сценарій розвитку конку-

рентостійкості, у 25% з можливих сценаріїв розвитку ситуації прогнозується 

оптимістичний, і тільки в одному випадку – песимістичний. Особливої уваги 

потребує останній (до нього відноситься  експеримент S9), який формується під 

впливом факторів дотримання норм ієрархії управління. Щодо характеристики 

зміни конкурентостійкості за якісними знаками трьох рівнів (В, С, Н), то в жод-

ному з експериментів, які розглядаються, не спостерігається перехід з більш 

високого рівня розвитку на нижчий, або навпаки. 
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Таблиця 5 

Прогнозний рівень конкурентостійкості підприємств 

Позна-

чення  

експери-

менту 

Характеристика експерименту Прогнозний рівень  

конкурентостійкості 

П_1 П_2 П_3 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

(Base) вплив факторів відсутній C C С С Н Н 

S1 дестабілізуючий вплив  усіх факторів B B С С Н Н 

S2 стабілізуючий вплив усіх факторів C C В В Н Н 

S3 вплив тільки факторів організаційно-

управлінського потенціалу, стабілізація 

конкурентостійкості 

B B С С Н Н 

S4 вплив тільки факторів конкурентостійко-

сті, стабілізація  організаційно-

управлінського потенціалу 

B B В В Н Н 

S5 відсутній вплив факторів організаційно-

управлінського потенціалу, стабілізую-

чий вплив факторів  конкурентостійкості 

B B С С Н Н 

S6 відсутній вплив факторів організаційно-

управлінського потенціалу, дестабілізу-

ючий вплив факторів конкуренто стійко-

сті 

B B В В Н Н 

S7 дестабілізуючий вплив факторів  органі-

заційно-управлінського потенціалу, від-

сутній вплив факторів  конкурентостій-

кості 

C C С С Н Н 

S8 стабілізуючий вплив  факторів  організа-

ційно-управлінського  потенціалу, відсу-

тній вплив факторів  конкурентостійкості 

B B В В Н Н 

S9 чистий вплив факторів дотримання норм 

ієрархії управління 

С С С С Н Н 

S10 чистий вплив факторів забезпечення ав-

тономності підрозділу організаційної 

структури управління 

B B С С Н Н 

S11 чистий вплив факторів децентралізації 

структури управління 

B B С С Н Н 

S12 чистий вплив факторів забезпечення еко-

номічності систем управління 

B В С С Н Н 

S13 чистий вплив факторів виробничої кон-

курентостійкості 

B B С С Н Н 

S14 чистий вплив факторів фінансової  кон-

курентостійкості 

B B С С Н Н 

S15 чистий вплив факторів маркетингової  

конкурентостійкості 

B B С С Н Н 

S16 чистий вплив факторів соціальної  кон-

курентостійкості 

B B С С Н Н 
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На останньому етапі побудови сценаріїв розвитку здійснюється вибір 

найбільш ефективних рішень та важелів регулювання умов формування органі-

заційно-управлінського потенціалу, визначається сила та напрямок їх дії, захо-

ди запобігання негативним наслідкам. 

За отриманими результатами дослідження можна зробити висновок, що 

обраний поріг значущості факторів впливу показав, що найбільш впливові фак-

тори носять організаційно-управлінський характер, тому управлінські впливи 

необхідні для регулювання конкурентостійкості підприємств машинобудування 

і повинні бути спрямовані на покращення економічних та соціальних умов її 

формування. Використання методології сценарного моделювання  дозволило 

вирішити ключові завдання в ході дослідження формування конкурентостійко-

сті в умовах впливу факторів організаційно-управлінського потенціалу, а саме 

побудовані моделі носять досить універсальний характер, і можуть бути вико-

ристані для дослідження великого класу різних промислових підприємств; по-

будовані моделі охоплюють основні елементи системи конкурентостійкості та 

організаційно-управлінського потенціалу, тому є можливість розширити їх, 

включивши при необхідності додаткові розрахункові величини, що характери-

зують вплив факторів; сценарне моделювання дозволяє проводити багатоваріа-

нтні розрахунки як при різних рівнях прояву факторів/загроз та їх поєднань, так 

і для розробки найбільш адекватних (прийнятних) попереджуючих дій. 

Таким чином, пропонований комплекс моделей сценарного управління 

дозволить експерту розробити найбільш ефективну стратегію управління кон-

курентостійкістю, що базується на впорядкованих та верифікованих знаннях 

про досліджувану ситуацію, оскільки пояснює, на який фактор чи низку факто-

рів необхідно вплинути, з якою силою та у якому напрямку, щоб отримати ба-

жані зміни цільових факторів. Управлінські впливи при цьому можуть бути ко-

роткостроковими (імпульсними) або тривалими (неперервними), що діють для 

досягнення загальних стратегічних цілей. 
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2.8. Принципи синергетики в моделюванні соціально-економічних 

систем 

Постановка проблеми. Сучасний світ непередбачуваних змін та глобаль-

них криз вимагає від особистості глибокого осмислення законів розвитку суспі-

льства, законів взаємодії природи і суспільства. Досвід останніх років свідчить, 

що соціально-економічним явищам властива непрогнозована поведінка, складні 

системи за певних обставин можуть  демонструвати непередбачувані властиво-

сті. 

Для того, щоб навчитися жити в умовах постійних змін та глобальних 

криз, необхідно усвідомити принципи, за якими відбуваються ці зміни. В 

останні десятиліття в природничих та соціальних науках відбувається зміна пе-

вних стереотипів у розумінні об’єктивних процесів, зміна способів їх пізнання 

та інтерпретації, перехід від традиційного детермінованого погляду, який домі-

нував в науці з часів Ньютона, до  еволюційної, синергетичної парадигми.  Ме-

тодологія синергетики принципово змінює погляди на процеси функціонування 

та розвиток соціально-економічних систем. Хаос, кризи, які в рамках класичної 

парадигми розглядались лише як негативні явища, сьогодні розглядаються як 

умови та можливості переходу системи на більш високий рівень розвитку та 

організації. Використання принципів синергетики при моделюванні соціально-

економічних процесів, розробка стратегії управління соціально-економічними 

системами, що відповідає сучасній науковій парадигмі, є актуальними задачами 

сьогодення.  

Аналіз наукових праць, присвячених розв’язанню проблеми. Сучасні між-

дисциплінарні дослідження складних систем свідчать, що закони, які визнача-

ють поведінку цих систем, принципово відрізняються від законів класичної на-

уки. У часи класичної наукової парадигми об’єктами дослідження, головним 

чином, були стійкість, рівновага, порядок, замкнені системи, лінійні залежності. 

Нова парадигма – це парадигма нелінійності. Складні системи є принципово 

нелінійними. Нелінійність є загальним законом природи і означає, передусім,  
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недотримання принципу суперпозиції: ціле не може бути сумою його частин; 

результат не може бути сумою зусиль, якість цілого не визначається сумою 

якостей  його частин, реакція системи не є пропорційною впливу. 

Надзвичайно важливу роль у становленні сучасної наукової картини світу 

відведено синергетиці. Синергетика – теорія самоорганізації, яка орієнтована 

на пошук певних універсальних законів еволюції та самоорганізації складних 

систем, законів еволюції відкритих, нерівноважних систем будь-якої природи – 

від фізичних і біологічних до економічних і соціальних. Запропонований Г. Ха-

кеном, цей термін зосереджує увагу на погодженій взаємодії частин при утво-

ренні структури як єдиного цілого. Синергетика має справу з явищами та про-

цесами, в результаті яких в системі можуть з’явитися властивості, якими не во-

лодіє жодна з частин. Кардинальним у синергетичному пізнанні процесів само-

організації природних систем є розуміння єдності «порядку і хаосу», їх допов-

нюваності один одного.  

На переконання С.П. Курдюмова та О.М. Князєвої [1, с. 35], синергетика 

перебудовує світогляд людини, змінює сприйняття простору та часу, дозволяє 

зрозуміти перебіг еволюційних процесів, змінює відношення до життя та жит-

тєву позицію людини. Синергетика дозволяє поглянути на світ інакше: вона ві-

дкриває необґрунтовані сторони світу – його нестабільність, режими з загост-

ренням, нелінійність та відкритість. Синергетичний стиль мислення – стиль ми-

слення постнекласичної науки. Він являє собою сучасний етап розвитку систе-

много і кібернетичного мислення, синтез позитивних елементів детерміністич-

ної та ймовірнісної картин світу.  

Як зазначає в передмові до роботи «Синергетична економіка» В.-Б. Занг 

[2, с. 13–14], технології, суспільство, якість життя, прагнення людей, які раніше 

змінювались повільно, зараз змінюються занадто швидко. Саме ця особливість 

сучасного суспільства перешкоджає, а іноді робить взагалі неможливим, спроби 

пояснення економічного життя з позиції чистої науки. Традиційна теоретична 

економіка обмежена переважно статичними та зовні стабілізованими економіч-

ними системами. Нелінійні нестійкі процеси, зокрема регулярні та нерегулярні 

коливання, в традиційному аналізі вважаються випадковими або незначними 
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явищами. Для аналізу характеристик нелінійних динамічних економічних сис-

тем потрібно застосовувати синергетичну економіку, яка базується на синерге-

тиці Хакена. Синергетична економіка акцентує увагу на взаємодії лінійності та 

нелінійності, стійкості та нестійкості, сталості та структурних змінах на проти-

вагу  властивостям лінійності, стійкості, неперервності та сталості. На відміну 

від традиційної економіки, нелінійність та нестійкість в синергетичній економі-

ці розглядаються, перш за все, як джерела різноманітності та складності еконо-

мічної динаміки, а не як джерела шумів та випадкових явищ.  

На думку дослідників [3, с. 8], останнім часом відбулись суттєві зміни в 

парадигмі математичного моделювання фінансово-економічних систем. Вони 

пов’язані з відмовою від так званої «лінійної парадигми» і переходу до неліній-

них моделей. Нелінійні моделі дозволяють принципово на іншому якісному рі-

вні інтерпретувати весь спектр неочікуваної, на перший погляд, поведінки 

складних систем, можуть враховувати дуже складні патерни у вхідних даних.  

Більш того, як тепер добре усвідомлено, лінійний підхід не дозволяє врахувати 

нерегулярну поведінку, яка може бути притаманна багатьом явищам. Альтерна-

тивний підхід до аналізу нелінійностей та складності полягає в застосуванні су-

часного міждисциплінарного напрямку, що акцентує увагу на дослідженні вла-

стивостей складних систем найрізноманітної природи та ґрунтується на систе-

мно-синергетичних концепціях.  

В роботі [4, с. 9] В.П. Решетило підкреслює, що  зростання невизначенос-

ті та нелінійності в функціонуванні сучасних соціально-економічних систем, 

змушує економістів звертатися до методології наукового аналізу, сформованої 

іншими науками, зокрема і природничими. Синергетика – теорія самоорганіза-

ції складних відкритих нелінійних систем будь-якої природи, відкриває значні 

методологічні можливості перед економічною наукою. Економічна синергети-

ка, що являє собою новий напрямок в економічному аналізі, акцентує увагу на 

нелінійності та нерівноважності в розвитку економічних систем, досліджує 

процеси самоорганізації в нестійкому соціально-економічному середовищі. 

Як зазначено в [5], використання методології синергетики в економічних 

дослідженнях останнім часом стає все більш актуальним, оскільки дозволяє по-
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новому, порівняно з більш ранніми методологічними підходами, виявляти та 

досліджувати нерегулярні ефекти, що існують в економічній дійсності, більш 

глибоко розуміти природу їх виникнення, ідентифікувати їх, а також відповід-

ним чином впливати на  перебіг економічних процесів. Усвідомлення механіз-

мів виникнення синергетичних ефектів дозволить організовувати управління 

економікою на якісно іншому рівні. Наявність синергетичних ефектів в еконо-

міці вимагає нових підходів до прогнозування, планування, регулювання на рі-

зних рівнях – від економіки окремої фірми до економіки всієї країни. 

На думку Б.Л. Кузнєцова [6], новою наукової парадигмою, на основі якої 

будуються сучасні теорії економічного розвитку, є теорія самоорганізації 

І. Пригожина і теорія синергетики Г. Хакена. Новий науковий напрям – еконо-

мічна синергетика, в рамках якого досліджуються зміни в економічних систе-

мах з використанням ідей, принципів та моделей синергетики, може бути засто-

сований не лише до процесів на макрорівні, а й на рівні корпорацій, підпри-

ємств малого та середнього бізнесу. Економічна синергетика розглядає внутрі-

системні зміни не тільки як адаптацію системи до змін у зовнішньому середо-

вищі, а насамперед як спонтанний процес в самій системі, коли колективна дія 

різнорідних за своєю природою сил, механізмів, за певних обставин демонструє 

когерентну, узгоджену поведінку в просторі і часі, що дозволяє системі перейти 

до якісно нового стану. 

На переконання дослідників [7], настав час принципової зміни наукової 

парадигми в області економічних досліджень. Для розв’язання багатьох гострих 

сучасних проблем необхідним є прорив в економічній теорії, що дозволить іс-

тотно впливати на практику. Таким проривом є застосування ідей і принципів 

синергетики при дослідженні та моделюванні соціально-економічних процесів. 

Синергетика, яка включає і теорію систем, і теорію еволюції, робить акцент на 

дослідженні нерівноважних станів системи, на порогових точках розвитку і фа-

зових (якісних) переходах.  

На глибоке переконання В.Г. Буданова [8], синергетика, яка виникла як 

теорія кооперативних явищ в задачах лазерної тематики, поступово набула за-

гальний статус теорії, що описує еволюцію нелінійних, незамкнених, нестійких, 
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ієрархічних систем. Без методів синергетики неможливо зрозуміти сучасний 

катастрофічний світ, неможливо управляти їм та будувати майбутнє. 

Аналіз наукових публікацій останніх років засвідчив, що синергетика, яка 

вивчає універсальні закони розвитку та еволюції нелінійних систем найрізно-

манітнішої  природи, може стати адекватним інструментом для аналізу склад-

них динамічних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві та економі-

ці. З огляду на це ми ставили за мету розкрити суть синергетичної методології 

як  сукупності принципово нових способів дослідження та пізнання складних 

соціально-економічних систем, обґрунтувати необхідність використання синер-

гетичного підходу в практичній діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Синергетика – міждисципліна-

рний напрямок у науці, мета якого полягає у виявлені загальних сценаріїв, ме-

тодів, закономірностей виникнення впорядкованих структур у відкритих нелі-

нійних дисипативних системах. Синергетика акцентує увагу на узгодженості, 

взаємодії частин системи при утворенні її структури як єдиного цілого, дослі-

джує складні системи різноманітної природи, що здатні до самоорганізації. 

Одним з важливих висновків синергетики є розуміння того, що складні 

системи великої розмірності можуть мати досить просту поведінку, і навпаки – 

детерміновані системи невеликої розмірності при деяких значеннях параметрів 

можуть виявляти складну, нерегулярну хаотичну поведінку. 

Для ефективного застосування ідей синергетики необхідне фундамента-

льне розуміння сутності самоорганізації, усвідомлення універсальних законів 

еволюції складних систем, глибоке розуміння природи виникнення синергетич-

них ефектів. На наш погляд, лише в цьому випадку можливо зрозуміти сучас-

ний світ постійних змін та криз, навчитися жити в ньому, навчитися передбача-

ти можливі зміни у розвитку економічних процесів, впливати на ці зміни.  

За означенням Г. Хакена [9, с. 29], система є самоорганізуючою, якщо  в 

ній без специфічного впливу ззовні утворюються внутрішні просторові, прос-

торово-часові або функціональні структури, при цьому під специфічним зовні-

шнім впливом розуміють вплив, що нав'язує системі структуру або функціону-

вання. У разі самоорганізації, система відчуває ззовні неспецифічний вплив. 
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Синергетичний підхід дозволяє досліджувати в першу чергу макроскопі-

чні властивості процесу. Вказаний підхід не виокремлює поведінку окремої ча-

стинки, як це розглядається в класичній механіці, а насамперед досліджує кіль-

кість компонентів, що входять до складу системи. Саме ця кількість і є параме-

тром порядку, який управляє поведінкою кожного компоненту системи.  

Згідно з [8], кожний еволюційний процес складається з чергувань умов-

них станів порядку та хаосу в системі, поєднаних фазами переходу до хаосу (за-

гибель структури) і виходу з хаосу (самоорганізацією). З цих стадій лише одна 

відноситься до буття, гомеостазу системи, яка є найбільш довготривалою, реш-

та – так чи інакше пов’язані з хаосом і належать до становлення або кризи. Ко-

роткочасність кризових станів пояснюється заходами еволюційної безпеки при-

роди: занадто тривала криза виснажує адаптивні властивості системи, і вона ги-

не, зникає як системна цілісність.  

Досліджуючи методологічні принципи синергетики, В.Г. Буданов виділяє 

принципи буття та принципи становлення [8]. До двох принципів буття, що ха-

рактеризують стабільне функціонування системи, наявність сталих структур-

атракторів, відносяться гомеостатичність та ієрархічність. 

Гомеостатичність. Це підтримка власної програми функціонування сис-

теми, її внутрішніх характеристик протягом деякого проміжку часу при набли-

женні до атрактора, яким є мета існування. Атрактор (від лат. attrahere – притя-

гувати) – стійкий стан (структура) системи, що «притягує» траєкторії системи, 

інші частини системи. Від мети система отримує коригуючи сигнали, що дають 

змогу їй прямувати до своєї мети. Необхідно підкреслити, що атрактивну стру-

ктуру, яка виникає самооранізовано, не можна зруйнувати зовнішніми зусилля-

ми, оскільки вона буде відтворюватись десь поруч, можливо у дещо іншій фор-

мі. Самоорганізовані атрактивні структури неможливо також  штучно створити, 

їх  появу можливо тільки ініціювати, але лише як органічно притаманних  да-

ному середовищу. 

Ієрархічність. Синергетичні системи по своїй суті є ієрархічними. Під іє-

рархічною системою розуміють ансамбль взаємодіючих частин, що складається 

з послідовності вкладених одна в одну взаємодіючих субодиниць. Кожна кіль-
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кість взаємодіючих компонентів, що складають ієрархічний рівень, має свій ха-

рактерний опис на мові простору станів із змінними та параметрами, які нале-

жать кожному конкретному рівню. При характеристиці ієрархічних рівнів сис-

теми використовуються поняття «керуючий параметр», «параметр порядку». 

Виокремлюються мікрорівень, утворений швидкими, короткоживучими змін-

ними; макрорівень утворений параметрами порядку, що є довгоживучими коле-

ктивними змінними; мегарівень, утворений керуючими параметрами (одним 

або кількома), що є надповільними змінними. 

Основним змістом структурної ієрархії є відношення структур вищих по-

рядків (матерії, образу, ідеї) до відповідних структур нижчих порядків як до ха-

осу – так, для мегарівня системи хаосом є підпорядкований макрорівень, а для 

макрорівня – мікрорівень, при цьому властивості структур вищих порядків по-

вною мірою не можуть бути поясненні властивостями структур нижчих поряд-

ків. Взаємодіючі змінні (параметри) на вищому ієрархічному рівні є «колектив-

ними властивостями» динаміки, що відбувається на нижньому рівні. Тому пе-

рехід на вищий рівень ієрархії супроводжується значним зменшенням числа 

ступенів вільності. Вищий рівень одержує селективну інформацію з нижнього 

рівня і, в свою чергу, керує динамікою нижнього рівня, тобто мова йде про 

принцип підпорядкованості, який проголошує: довготривалі змінні управляють 

короткотривалими; рівень, що лежить вище, керує рівнем нижче. Однак, з точ-

ки зору синергетики, для ієрархічної системи характерним є принцип циклічної 

причинності, коли елементи нижчого рівня системи (мікрорівня) не тільки під-

коряються параметрам порядку макрорівня, а окремі частини системи через 

свою колективну поведінку генерують і визначають параметри порядку. Відтак, 

суттєвою характеристикою системи є можливість вирішального впливу малих 

подій і дій на загальний розвиток. Важливою властивістю ієрархічних систем є 

заперечення повної редукції, тобто зведення властивостей структур вищих по-

рядків до властивостей структур нижчих порядків. В точках біфуркації макро-

рівень зникає і виникає прямий контакт мікро- та мегарівнів, що породжує мак-

рорівень іншої якості.  
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Як зазначено в [8], ієрархічність системи не може бути встановлена наза-

вжди, тобто окрім принципів буття, порядку, важливими є принципи станов-

лення – принципи еволюції системи. До принципів становлення відносяться: 

1) нелінійність; 2) нестійкість; 3) незамкненість; 4) динамічна ієрархічність; 

5) спостережуваність.  

Нелінійність. Нелінійність – фундаментальне положення синергетики як 

нової парадигми пізнання й розвитку. У математичному аспекті важливим є по-

няття лінійності, котре означає, що справедливим є принцип суперпозиції – 

будь-яка лінійна комбінація розв’язків є також розв’язком задачі. Використо-

вуючи принцип суперпозиції, можливо, відшукавши розв’язок у будь-якому ча-

стковому випадку, побудувати розв’язок для більш загальної ситуації. Таким 

чином, про якісні властивості загального випадку можна судити виходячи з 

властивостей часткового.  

Більшість реальних процесів і відповідних їм математичних моделей є 

нелінійними. Нелінійні рівняння можуть мати декілька якісно різних розв’язків, 

чим пояснюється наявність різних шляхів еволюції відповідної нелінійної сис-

теми. Для нелінійних явищ, математичні моделі яких не підпорядковуються 

принципу суперпозиції, знання стосовно поведінки частини об’єкта ще не гара-

нтують правильних уявлень про поведінку об’єкта в цілому, а його реакція на 

зміну умов може якісно залежати від величини цих змін.  

У нелінійних системах можуть неочікувано змінюватись напрями та про-

цеси розвитку. Нелінійний світ – це світ з іншими відмінними від притаманних  

класичній науці закономірностями. Це закономірності появи нових складних 

структур з малих флуктуацій (хаосу), інші закономірності перебігу процесів, 

інші принципи керування процесами та розвитку складних систем.  

На думку С.П. Курдюмова та О.М. Князєвої [1, с. 50], нелінійність проце-

сів робить принципово ненадійними і недостатніми прогнози-екстраполяції від 

наявного, оскільки розвиток здійснюється через випадковість вибору шляхів у 

момент біфуркації, а саме випадковість зазвичай не повторюється. 

Незамкненість (відкритість). Відкритість – здатність системи постійно 

обмінюватись з навколишнім середовищем речовиною (енергією, інформацією) 
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і володіти як «джерелами» – зонами підживлення її енергією навколишнього 

середовища, дія яких сприяє нарощуванню структурної неоднорідності цієї си-

стеми, так і «стоками» – зонами розсіювання, «скидання» енергії, внаслідок чо-

го відбувається згладжування структурних неоднорідностей у системі.  

Усі системи, в більшій чи менший мірі, є взаємозалежними – це загальний 

закон природи, але першою класичною ідеалізацією було поняття замкнутої, 

ізольованої системи, тобто системи, яка не взаємодіє з іншими тілами. Для за-

мкненої фізичної системи виконуються закони збереження енергії, імпульсу, 

моменту імпульсу. Найголовнішим, на думку В.Г. Буданова [10], є усвідомлен-

ня того факту, що для замкнених систем справедливим є другий закон термо-

динаміки, відповідно з яким ентропія (міра хаосу) зростає, тобто замкнена сис-

тема не може ставати впорядкованішою, порядок в цій системі приречений зни-

кнути. 

Всі живі системи та суспільство є відкритими, ентропія в таких системах 

може зменшуватись. Саме відкритість систем дозволяє їм еволюціонувати від 

простого до складного, тобто ієрархічний рівень може розвиватися лише за 

умови обміну енергією, інформацією, речовиною з іншими рівнями. 

Принцип відкритості пояснює дві важливі обставини: по-перше, можли-

вість явищ самоорганізації буття у формі існування стабільних, нерівноважних 

структур макрорівня (відкритість макрорівня до мікрорівня при фіксованих па-

раметрах керування); по-друге, можливість зміни типу нерівноважної структу-

ри, типу атрактора (відкритість макрорівня до мегарівня параметрів керування 

системи, що змінюються).  

Нестійкість (стійкість). Це загальна властивість системи, яка визначає 

межі дій на систему, при яких зберігається або порушується її структура та по-

ведінка. Нестійкість містить в собі два попередні принципи – нелінійність та 

відкритість. Стан нестійкості, вибору прийнято називати точками біфуркації – 

точки розгалуження можливих шляхів еволюції системи, в яких поводження 

системи стає неоднозначним.  

Біфуркація (від лат. bifurkas – роздвоєння) – якісна зміна об’єктів, при 

зміні параметрів, від яких вони залежить. Теорія біфуркацій динамічних систем 
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вивчає якісні, стрибкоподібні зміни фазових портретів диференціальних рів-

нянь за умови малої, неперервної зміни їх параметрів.  

Диференціальні рівняння, що описують реальні системи (фізичні, біологі-

чні, економічні, тощо), завжди містять параметри, точні значення яких, як пра-

вило, невідомі. Якщо рівняння, що моделює систему, виявляється структурно 

нестійким, тобто поведінка його розв’язків може зазнати якісних змін при малій 

зміні параметрів, то для дослідження системи, зокрема передбачення нових 

траєкторій руху, необхідним є розуміння біфуркацій фазового портрету при 

зміні параметрів. Поведінка системи поблизу точки біфуркації істотно усклад-

нюється. Оскільки існують точки біфуркації, то системи, які розвиваються, не 

можуть бути абсолютно стійкими. Саме нелінійну, нерівноважну систему мож-

на розглядати як таку, що «приховує» в собі біфуркації, тобто різноманіття мо-

жливих шляхів свого подальшого розвитку.  

Важливим є розуміння того факту, що саме у точках біфуркації можливо 

несиловими, незначними впливами суттєво змінити поведінку системи. Мето-

дологія синергетики дає обґрунтовану відповідь на питання про роль особисто-

сті в історії. Саме у моменти нестійкості особистість відіграє вирішальну роль, 

оскільки своїми діями може впливати на макросоціальні процеси, на макросоці-

альні зразки поведінки, здатні призвести до зміни макросоціальних структур.  

Динамічна ієрархічність (емерджентність). Принцип динамічної ієрар-

хічності є  узагальненням принципу підпорядкування на процеси становлення 

нової якості системи (народження параметрів порядку). При цьому сам процес 

становлення є процесом зникнення, а потім народження одного з рівнів в про-

цесі взаємодії мінімум трьох ієрархічних рівнів системи. Це основний принцип 

проходження системою точок біфуркацій, її становлення, народження і загибелі 

ієрархічних рівнів.  

Принцип динамічної ієрархічності описує виникнення нової якості систе-

ми по горизонталі, тобто на одному рівні, коли повільна зміна керуючих пара-

метрів мегарівня призводить до біфуркації, нестійкості системи на макрорівні 

та перебудови його структури. У точці біфуркації макрорівень зникає і виникає 

контакт мікро- і мегарівнів, який породжує макрорівень з іншими якостями. 
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Синергетика пояснює процес народження параметрів порядку, структур з хаосу 

мікрорівня такою формулою: «керуючі надповільні параметри мегарівня» + 

«короткоживучі змінні мікрорівня» = «параметри порядку, довготривалі колек-

тивні змінні макрорівня» [10].  

Динамічна ієрархічність – найважливіша інтегративна ознака системи, 

яка відображає появу в даній сукупності об’єктів таких властивостей, яких не-

має в кожного з них окремо. Важливий наслідок принципу динамічної ієрархіч-

ності полягає в тому, що якісно нові, емерджентні властивості системи не мож-

ливо спрогнозувати, виходячи лише з властивостей елементів системи (не всі 

властивості більш високого рівня організації можна передбачити за допомогою 

властивостей більш низького рівня). 

Спостережуваність. Цей принцип підкреслює обмеженість та віднос-

ність уявлень про результат діяльності системи залежно від рівня (мікро, макро, 

мега) спостереження. Необхідно розрізняти внутрішнє та зовнішнє спостере-

ження – те, що було хаосом з позицій макрорівня, перетворюється у структуру з 

позицій мікрорівня, тобто порядок та хаос, буття та становлення є відносними 

залежно від масштабу спостереження. І цілісне уявлення про ієрархічну систе-

му може утворитися лише внаслідок комунікації між спостерігачами різних рі-

внів. Обмеженість уявлень про систему пояснює як відносність інтерпретацій, 

так і відносність очікуваних результатів, оскільки вони є залежними від науко-

вих парадигм, культурно-історичних домінант, авторитетів тощо.  

Більш того, як зазначено в [10], розбиття процесу розвитку систем, ево-

люційних процесів на чергування станів буття та становлення є досить умов-

ним. В останні десятиріччя активно досліджуються системи, в яких хаотична 

поведінка є нормою, а не короткотривалою аномалією, що пов’язана з кризою 

системи. Це означає перекриття різних ієрархічних рівнів на одному масштабі 

спостереження, присутність нестійкості, хаотичності на рівні буття – так звані 

дивні атрактори, атрактори з хаотичною компонентою. Приклади відповідних 

систем – турбулентність, кліматичні моделі, плазма.  

Все зазначене дає змогу зробити висновок, що однією з головних задач 

синергетики є виявлення законів еволюції та самоорганізації систем найрізно-
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манітнішої природи. Синергетична методологія розкриває нове розуміння цілі-

сності складних систем, людини і суспільства, природи і суспільства. Синерге-

тика не лише демонструє сукупність фізичних ідей та математичних методів, 

але і дозволяє змінити підходи до дослідження соціально-економічних систем, 

до прогнозування їх поведінки та управління ними. Синергетичні знання – це 

не лише знання сучасної наукової парадигми, це перш за все, інший погляд на 

світ, розуміння законів розвитку сучасного світу, нові способи мислення та дія-

льності, нові підходи до управління соціально-економічними системами. 

Висновки. Результати дослідження свідчать, що сучасний стан розвитку 

соціально-економічних процесів потребує принципової зміни наукової паради-

гми в області економічних наук. Значні методологічні можливості відкривають-

ся перед економічною наукою в зв'язку з розвитком синергетики – теорії само-

організації складних відкритих нелінійних систем будь-якої природи. Ідеї та 

принципи синергетики є тим фундаментом, на основі якого відбувається розу-

міння законів розвитку сучасного складного, нелінійного світу. Саме фундаме-

нтальні закони синергетики – універсальні закони еволюції та самоорганізації 

складних систем, дозволяють вивчати системи будь-якої природи – від фізич-

них і біологічних до економічних і соціальних. Ще раз підкреслимо, що лише 

глибоке усвідомлення цих універсальних законів, розуміння перебігу еволю-

ційних процесів природи і суспільства дозволить не лише робити науково-

обґрунтовані висновки щодо подальшого перебігу процесів, прогнозувати мож-

ливі наслідки дій, а й взагалі зрозуміти сучасний світ постійних змін та криз. 

Синергетика обґрунтовує загальні принципи, орієнтири для життя, для розвит-

ку компаній, для наукових досліджень у нестабільному та непередбачуваному 

світі, а отже має широкі перспективи застосування при дослідженні соціально-

економічних систем. 

 



МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

243 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Князева Е.Н. Основания синергетики: Синергетическое мировидение / Е.Н. Князева, 

С.П. Курдюмов. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 256 с. 

2. Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической 

теории: пер. с англ. / В.-Б. Занг. – М.: Мир, 1999. – 335 с. 

3. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характе-

ристик економічних систем. Монографія. / [ Дербенцев В.Д., Сердюк О.А., Соловйов В.М., 

Шарапов О.Д.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 287 с. 

4. Решетило В.П. Синергия становления и развития региональных экономических систем: 

монография / В.П. Решетило. – Х.: Харк. нац. акад. город. хоз-ва , 2009. – 218 с. 

5. Мясников А.А. Особенности проявления синергетических эффектов в современной рос-

сийской экономике: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом. наук: спец. 

08.00.01 «Экономическая теория»/ А.А. Мясников. – Волгоград, 2009. – 20 с. 

6. Кузнецов Б.Л. Экономическая синергетика как методология экономического развития: 

[Электронный ресурс] / Б.Л. Кузнецов. – Режим доступа: http://lib.usue.ru/resource/ 

free/12/s69.pdf 

7. Евстигнеева Л. П. Методологические основы экономической синергетики (научный до-

клад) / Л. П. Евстигнеева, Р. Н.  Евстигнеев. –  М.: ИЭ РАН, 2007. – 64 с. 

8. Буданов В.Г. Синергетика: мировоззрение, методология, наука / В.Г. Буданов // Эконо-

мические стратегии. – 2010. – № 5. – С. 49 – 56.  

9. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным систе-

мам: перевод с англ. /Г. Хакен. – М.: Мир, 1991. – 240 с. 

10. Буданов В.Г. Синергетика: история, принципы, современность: [Электронный ресурс] / 

В.Г. Буданов // Сайт С.П. Курдюмова. –  Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/ 

what/sinergetika-istoriya-principy-sovremennost/ 

 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

244 

ГЛАВА 3  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

3.1. Модель децентралізованого управління: від простої навчальної 

до моделі реальної економіки 

Вступ. Одним із викликів, що сьогодні гостро постав перед Україною, є 

власне реформування системи управління та передача значної частки повнова-

жень на низовий рівень, що має в подальшому більш повно розкрити потенціал 

такого суспільства, розкріпачити ініціативу, зробити систему більш функціона-

льною та заснованою на довірі між її учасниками. Відомі принципи пропорцій-

ності і субсидіарності [1] – розподілу влади і наближення її до громадян – ма-

ють бути впроваджені в практику соціально-економічного управління і в Укра-

їні. Мова йде не лише про управління територіями й окремими громадами, але 

й перш за все необхідна децентралізація економічної влади шляхом розвитку 

інституційної структури економіки, що має адекватно відповідати на внутрішні 

і зовнішні виклики, мінімізувати політичні, соціальні і економічні ризики відт-

ворення, зробити зрозумілими і керованими процеси відтворення, на основі 

консенсусу вирішувати питання довіри та перспективного розвитку всієї спіль-

ноти. 

Проблема, яка потребує рішення. Концепція децентралізованого управ-

ління складними соціально-економічними системами перебуває на етапі стано-

влення. Тому доцільно розглянути концептуальну модель функціонування соці-

ально-економічної системи (наприклад, національної економіки), де функції 

агентів визначені і розподілені поміж ними. Приклади практичної реалізації та-

ких моделей – у формі системи взаємопов’язаних балансів і відповідної їй ін-

формаційно-аналітичної системи – дали б можливість відстежувати тренди роз-

витку системи в цілому і різних її підсистем, досліджувати структурні пробле-

ми відтворення, здійснювати порівняльний аналіз відтворення різних економіч-

них систем, вивчати стратегії загальногосподарського управління та подолання 
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кризових явищ, обґрунтовано здійснювати підтримку загальноекономічної рів-

новаги, формуючи таким чином основу для сталого розвитку та економічного 

росту. 

Останні публікації за темою дослідження. Регульована ринкова економі-

ка за своєю сутністю є прикладом децентралізованого управління, де кожен 

агент економіки вільний вибирати напрями діяльності, керуючись умовами фу-

нкціонування ринку та власними інтересами. 

Питанням аналізу функціонування різних економічних систем, зокрема 

децентралізованого планування й регулювання в умовах приватного ринкового 

господарства, присвячена робота [2]. Ордолібералізм – як концепція суспільно-

го і господарського порядку, що ґрунтується на приватній ринковій економіці, – 

знайшов своє втілення в німецькій економічній моделі, теоретичні основи якої 

були закладені в роботах В. Ойкена [3, 4], і які й сьогодні залишаються актуаль-

ними для формування економічної політики і мислення категоріями порядків. 

Питання побудови сильної держави, зокрема переносу сильних структур в краї-

ни, що розвиваються, присвячена робота Ф. Фукуями [5]. 

Застосування теорія ігор щодо розв’язання економічних та соціологічних 

проблем має фундаментальний характер, при цьому строго виділяють підходи 

до розв’язання проблем співпадаючих чи протилежних інтересів, повної чи не-

повної інформації, розумних рішень чи випадкових впливів [6]. 

Сучасна література з ринкової економіки охоплює опис функціонування 

мікро- і макроекономічних систем, й присвячена питанням аналізу і вибору ра-

ціональних рішень щодо їх розвитку. Макроекономіка описує функціонування 

великих і водночас складних соціально-економічних систем [7], де розгляда-

ються питання узгодження різноспрямованих інтересів – збалансування попиту 

і пропозиції, взаємодії ринків (ресурсів, капіталів, робочої сили, готової проду-

кції), досягнення макроекономічної рівноваги, оптимізації структури й динамі-

ки ВВП задля підтримки реального економічного росту й ін. 

Відтворення соціально-економічних систем – сукупності їх різнорідних 

спільнот – характеризується кругообігом і її доходів, зокрема відтворенням на-

ціонального доходу [8, 9]. Методологія національного рахівництва [10-13] зміс-
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товно описує процеси відтворення за допомогою системи балансів національної 

економіки, кожен з яких характеризує певний процес і утворюваний при цьому 

дохід. 

Заслуговує уваги досвід розвинених країн в частині аналізу і регулювання 

процесів відтворення, зокрема на основі консенсусного узгодження інтересів 

суб’єктів ринкової економіки, забезпечуючи тим самим умови загальногоспо-

дарської рівноваги, стійкості й економічного росту [14]. Моделі макроекономі-

чного управління в Японії, зокрема національні рахунки, цілісно описують 

множинні процеси відтворення економічної системи, орієнтуючись на сталість 

відтворення [13], а математичні моделі процесів відтворення [15] й сьогодні 

мають практичне значення, залишаючись актуальними і змістовними для пос-

тановки і управління складними економічними системами [16]. Крім того ди-

наміка розвитку економіки Японії становить науковий і практичний інтерес і 

для України, як зразок цілеспрямованого управління національною економікою 

[17-19], а також для ознайомлення із сучасними практиками загальнодержавно-

го управління та запозичення цього досвіду в Україну [20]. 

Формулювання цілей статті. Метою даної роботи є побудова концептуа-

льної моделі децентралізованого управління, виходячи із положень концепції 

національного рахівництва та розподілу функцій між суб’єктами ринкової еко-

номіки. Також ставиться задача побудови та прикладного застосування відпові-

дної інформаційно-аналітичної моделі – у формі одного із варіантів матриці со-

ціальних рахунків (МСС) – щодо моніторингу і аналізу процесів відтворення 

однієї із реальних економічних систем (Японії). Інформаційно-статистичною 

основою для підготовки даної роботи стали відкриті дані уряду Японії, зокрема 

інтегровані рахунки економіки Японії [21], розроблювані для внутрішніх пот-

реб і дещо іншої структури ніж національні рахунки Японії, що представлені в 

міжнародних базах даних [13]. 

Виклад основного матеріалу. Одна із головних функцій держави в умовах 

ринкового господарства полягає у регулюванні кон’юнктури шляхом підтримки 

сукупного попиту. Стійкість кон’юнктурного циклу в свою чергу є наслідком 

проводжуваної політики стабілізації, що має бути спрямована на досягнення за-
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гальногосподарської рівноваги і таким чином створення умов для стабільності і 

реального росту ВВП [8, с. 82]. 

Для країн молодої демократії політика стабілізації тісно пов’язана із пи-

таннями децентралізації влади – перерозподілу функцій (влади) і відповідаль-

ності – й таким чином створення сприятливих умов для відтворення на якісно 

новому рівні. Це стосується як політичної так і економічної системи, де проце-

си відтворення інституційної структури, представленої основними агентами 

економіки (підприємства, домогосподарства, банки й ін.), та підтримка їх внут-

рішньої збалансованості набувають надзвичайно важливого значення для за-

безпечення рівноваги всієї системи та її життєздатності. 

Децентралізація безпосередньо пов’язана із переходом від ієрархічних 

організаційних структур до горизонтальних, де свобода дій та система спільних 

цінностей в організації несе менше ризиків навіть при відсутності формального 

контролю і структури стимулювання [5, c. 138]. Як вказує Ф. Фукуяма «сьогод-

ні децентралізація частіше асоціюється із більш високим рівнем народної участі 

і контролю, і тому, з такими позитивними цінностями, як демократія, і тому во-

на бажана ціль сама по собі» [5, c. 126]. 

Ф. Фукуяма визначає основні вимоги щодо функціонування складних ор-

ганізацій, наголошуючи на принципах розподілу влади [5, с. 98-99]: 

–«Всередині кожної складної структури – і в сучасних суспільствах в ці-

лому – влада за необхідністю розподіляється за своїми функціями»; 

–«Розділення праці та розподіл співробітників згідно функціям впливає на 

основні цілі організації»; 

–«Розділення праці може бути проведено згідно мети, процесу, клієнтсь-

кої групи і географічного регіону»; 

–Дерево цілей формується залежно від субординації функцій й ін. 

Для моделювання складних соціально-економічних систем і відповідних 

їм процесів застосовуються казуальні діаграми (casual diagram), що графічно 

описують взаємозв’язки між елементами системи і дозволяють перейти до опи-

су відтворення систем за допомогою системи пов’язаних балансів [22]. Цей пі-

дхід застосовується для моделювання відтворювальних процесів множини ви-
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дів діяльності рамках моделі «витрати-випуск» [22, с. 57]. Як правило, це стосу-

ється виробничих видів діяльності, які в складних і стабільних системах запи-

суються у формі матриць великої розмірності і блочної структури, як напри-

клад, в таблиці «витрати-випуск» [23], і де агрегація економіко-статистичних 

даних суттєво не впливає на змістовність і адекватність опису процесів відтво-

рення, тобто не спотворює суть відтворювальних процесів. 

В умовах нестабільності і невизначеності – при описі функціонування 

будь-яких систем – слід орієнтуватися на аналіз і підтримку базово-незалежних 

видів діяльності, які притаманні певним агентам економіки і які описують вла-

сне їх відтворення і відтворення всієї системи, і які найменш піддаються зміню-

ваності. Петер фон Ліппе виділяє трьох агентів економіки – підприємства, до-

могосподарства і банки – для яких відповідно притаманне такі види діяльності 

і процеси як виробництво і утворення доходу, розподіл доходу і його викорис-

тання й утворення капіталу [8, с. 86]. В рамках такої спрощеної соціально-

економічної системи й розглядаються питання економічного циклу, глобально-

го управління і політики стабілізації, кругообігу в соціально-економічних сис-

темах, формування кінцевого продукту із використанням обґрунтованих оцінок 

на основі відповідних балансів економіки – моделей кругообігу у формі графоа-

налітичних зв’язків, системи бухгалтерських рахунків, системи рівнянь, матриці 

соціальних рахунків [8, c. 78-99]. 

Приведена схема відповідає принципам субсидіарності і пропорційності у 

процесах відтворення складних соціально-економічних утворень [1]. І із влас-

ного наукового і педагогічного досвіду можу запевнити, що вона якнайкраще 

підходить для пояснення багатьох теоретико-методологічних проблем відтво-

рення як підприємств так і національної економіки в цілому. Наприклад, націо-

нальну економіку завжди слід розглядати через призму трьох існуючих балан-

сів, – методів обрахунку ВВП, що відповідають певним етапам її відтворення, – 

які задля реального економічного зростання мають бути взаємоузгодженім по-

між собою і відповідати вимогам підтримки доцільних макроекономічних про-

порцій [24]. 
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В розглядуваній найпростішій моделі [8, с. 85-91] сектор загального дер-

жавного управління відсутній, хоч він відіграє головну функцію у регулюванні 

процесів відтворення такої спільноти не лише через податкову, тарифну, соціа-

льну, грошово-кредитну й ін. політики, але й стимулювання і сприяння самодо-

статності агентів економіки, в т.ч. через підтримку макроекономічних пропор-

цій, збалансованість притаманних їм доходів й ін. В цій моделі функції держав-

ного сектору – регулювання процесів відтворення – схожа із функцією домаш-

ніх господарств, – які по суті і є кінцевими вигодоодержувачами, – тобто у ра-

ціональному розподілі отриманих доходів спільноти з метою підтримки стабі-

льності, пропорційності і зростаючого обсягу вироблених кінцевих товарів при 

якісному підвищенні ефективності використовуваного капіталу і зростаючій 

продуктивності праці. Цей підхід відповідає й тезі Л. Бальцеровича «Назустріч 

обмеженій державі», де функції держави значною мірою заміщаються самосві-

домими і само організованими громадянами, і тому відповідальним суспільст-

вом [25]. 

В даній роботі пропонується доповнити найпростішу модель процесів ві-

дтворення [8, с. 85-91] зовнішньоекономічним сектором (табл.1), в рамках яко-

го вивчаються різні аспекти зовнішньоекономічної діяльності такої спільноти і 

яка дзеркально відображає систему утворюваних доходів внутрішньої економі-

ки (рис. 1).  

Таблиця 1 

Агент економіки: його код, притаманні йому процеси і доходи в концепції СНР 

Агент економіки Код Притаманний процес 

(функції) 

Доходи 

Підприємства S.11 Виробництво і утворен-

ня доходу 

ВВП, ВДВ, валові прибутки 

Домогосподарства S.14 Розподіл доходу і його 

використання  

ВВП, оплата праці, валові прибутки, 

змішані доходи 

Банки S.12 Утворення капіталу Валові прибутки, чисте кредитування 

(+)/ чисте запозичення(-) 

Зовнішній сектор S.2 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

Чисте кредитування (+)/ чисте запози-

чення(-), чистий експорт, чиста оплати 

праці й ін. 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

250 

В цій моделі центральним суб’єктом господарювання є громадяни, пред-

ставлені домогосподарствами, які є й кінцевими власниками і підприємств і ба-

нків, і які природно зацікавлені у ефективній їх роботі, і які відповідально ді-

ють, підтримуючи виробничий сектор (підприємства) і кредитно-фінансову 

стабільність (банки). Збалансованість такої системи визначається також майбу-

тньою підтримкою збалансованості ВВП – як сукупності вироблених кінцевих 

товарів і як сукупності отриманих при цьому доходів (див. рис.1 і табл. 2). 

 

Рис. 1. Економічний кругообіг: агенти економіки, їх функції, потоки, доходи. 

Глобальні сектори – Внутрішня економіка (S.1) й Інший світ (S.2). 

Сектори внутрішньої економіки – підприємства (S.11), домогосподарства (S.14), банки 

(S.12). Потоки товарів і послуг – споживання (C), експорт (Еx), імпорт (Im); потоки доходів 

– вироблений валовий внутрішній продукт (Y), заощадження (S), отримані домогосподарст-

вами доходи із-за кордону (Fi), придбані домогосподарствами ресурси за кордоном (Fo); по-

токи капіталів – інвестиції (І), отримані банками трансферти капіталів із-за кордону (Ki), 

виплачені банками трансферти капіталів за кордон (Ko). 

Чотири види діяльності, що притаманні всім суб’єктам економіки – від 

домогосподарства й підприємства до національної економіки: 

1) виробництво товарів і послуг для кінцевих споживачів і утворення до-

ходу; 

S 

C 

Y 

S I 
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подарства House-

holds 

Інший світ 

(S.2) 

Ex 

Im 
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Ko Ki 
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2) отримання доходу кінцевими споживачами та розподіл його на частки по-

точного і майбутнього споживання (відповідно – споживання та заощадження); 

3) на основі заощаджень формування капіталу та його використання для 

довготривалої підтримки життєздатності суб’єкту господарювання; 

4) зовнішньоекономічна діяльність, що проявляється у взаємодії даної со-

ціально-економічної системи (суб’єкту господарювання) із оточуючим середо-

вищем через систему потоків (товарів і послуг, розподільчих фінансових опера-

цій, капіталів) і утворюваних при цьому доходів. 

Приведені види діяльності тісно пов’язані між собою і можуть бути пред-

ставлені системою балансів відтворення у формі графа (рис. 1) і у формі матри-

ці соціальних рахунків (табл. 2). 

Таблиця 2 

Принципова схема матриці соціальних рахунків 

 

Вхідний потік 

Підприємства 
Домашні 

господарства 
Банки Інший світ 

Вихідний 

потік 

Підприємства – Y – Im 

Домашні 

господарства 
C – S Fo 

Банки I – – Ko 

Інший світ Ex Fi Ki  

Кожен агрегат приведеної МСС є потоком (товарів, послуг, розподільчих 

операцій, капіталів, доходів) і тому її ще називають матрицею фінансових по-

токів. Кожен агент приведеної МСС представлений його бюджетом, які разом 

утворюють систему балансів національної економіки або національний бю-

джет. Збалансованість національного бюджету (системи балансів національної 

економіки, зокрема ВВП й ін.) вкрай важлива для стабільності як кожного 

окремого агента економіки так і системи в цілому, яка переслідує спільну ме-

ту – підтримки рівноваги і забезпечення реального економічного росту. І на-

впаки, відсутність взаємної погодженості бюджетів не дозволятиме використо-

вувати потенціал системи, приводитиме до системних втрат та спаду обсягів кі-

нцевого продукту. Дисбаланси – в економічному і в політичному сенсі – можна 
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розглядати як коаліційну гру з антагоністичними інтересами, що приводить до 

послідовності некерованих втрат. Тому використання матриці соціальних раху-

нків – своєрідного «нехваткоміра» [3, с.58-60] – в цілеспрямованому управлінні 

соціально-економічною системою стає вкрай необхідним для планомірного і 

безпечного розвитку всього суспільства. 

В рамках приведеної матриці ВВП може бути поданий як 

– система кінцевих витрат підприємств : Y = C + I + Ex – Im; 

– сукупність доходів домогосподарств : Y = C + S + Fо – Fі. 

Приведена матриця соціальних рахунків може бути дезагрегована. 

Система інтегрованих рахунків в Японії [21] описує потоки (табл. 3) і 

може бути подана у формі дезагрегованого варіанту МСС (табл. 4). 

Таблиця 3 

Процес, функція й відповідні їм рахунки 

Процес, функція Рахунки, потоки 

Виробництво і утворення доходу Рахунок ВВП за виробничим методом та методом кінцевих ви-

трат /Gross Domestic Product Account (Production and Expendi-

ture Approach)/ 

Розподіл доходу і його 

використання  

Рахунок національного наявного доходу та його використання 

/National Disposable Income and its Use Account/ 

Утворення капіталу Фінансові рахунки утворення капіталу /Capital Finance Accounts/ 

Зовнішньоекономічна діяльність Рахунки Іншого світу /Rest of the World Accounts/ 

Перш ніж розглянути основні структурні макроекономічні співвідношен-

ня в рамках приведеної МСС слід проаналізувати темпи відтворення економіки 

Японії (рис. 2). Як бачимо, динаміка показників інфляції та безробіття впро-

довж періоду 2005-2014 рр. характеризується певною сталістю, вона також при-

таманна і темпам росту ВВП й обсягам промислового виробництва за виклю-

ченням 2009-2011 рр., що пов’язані із світовою кризою (2009 р.), після кризо-

вим відновленням (2010 р.) та рецесією значною мірою спричиненою аварією 

на Першій Фукусімській АЕС (2011 р.). 

Динаміка основних макроекономічних показників Японії, окрім деякого 

періоду 2008-2011 рр., свідчить про дієвість моделі японського регулювання 

економікою[18, c.44-54], зокрема і про зрозумілість макроекономічної політики. 
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Рис. 2. Динаміка основних макроекономічних показників Японії, у % 

Джерело : www.cia.gov (CIA World Factbook), http://www.ereport.ru 

Про погодженість множинних процесів відтворення свідчить також стру-

ктурна динаміка ВВП за категоріями витрат (рис. 3) та ВВП за категоріями до-

ходу (рис. 4). Світові економічні кризи (азійська 1997р., 2007-2009рр.) щоразу 

приводили до перегляду і корекції структури ВВП, та відповідної зміни основ-

них макроекономічних пропорцій (рис. 5), що разом характеризували новий 

стан загальногосподарської рівноваги. 

 
Рис. 3. Структура ВВП(за категоріями витрат) Японії , у % (ВВП= 100%) 

Джерело : цей і наступні графіки підготовлені на основі [21] 
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Рис. 4. Структура ВВП (за категоріями доходу) Японії , у % (ВВП= 100%) 

 
Рис. 5. Динаміка основних макроекономічних пропорцій Японії,  

у % (ВВП=100%) 

Подібним чином здійснюється аналіз структури й інших рахунків МСС, ак-

центуючи увагу на структурній динаміці рахунків та показниках дохідності. 

В японській моделі регулювання економікою можна побачити риси ціле-

спрямованого управління соціально-економічними системами, на які вказував 

класик неолібералізму В. Ойкен: 

– «нестабільність породжується не містичним капіталізмом, а деградаці-

єю мислення категоріями порядку» [3, c. 272]; 
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– «економічна політика визначається не стільки дійсністю, скільки ско-

ріше уявленнями про цю дійсність в головах людей» [3, c. 286]; 

– «… людство організовується і організоване суспільство рухається впе-

ред відповідно закону розвитку. Це нам слід описувати…» [3, c. 286]; 

– «будь-яке жахіття … людина подолає, як тільки взнає, як надати йому 

форму і перетворити в реальний об’єкт» [3, c. 467]; 

– «… створювати співвідношення умов або економічні порядки, які не 

приводять в дію небажані рокові тенденції економічної політики, – це і є 

центральна задача економічної політики» [3, c. 467]. 

Сьогодні, маючи сучасні інформаційні системи, стандартні моделі відтворен-

ня економіки у формі різних МСС, відкритість статистики і її уніфікованість та ін., 

стає можливим вивчати особливості розвитку розвинутих країн, досліджувати кон-

цептуальні проблеми відтворення та запозичувати їх позитивний досвід регулю-

вання. Адже успішне реформування і полягає в зміні парадигми управління, де роль 

державного управління якісно трансформується [25], даючи можливість безпереш-

кодному розвитку суспільства та повної реалізації закладеного в ньому і набутого 

пізніше соціально-економічного потенціалу. 

Сучасний економічний спад в Україні спричинений існуючими дисбаланса-

ми й відповідно структурними проблемами відтворення ВВП, й інших доходів. 

Прикро, що й серед фахівців сьогодні немає достатнього розуміння цієї критичної 

проблеми. Крім того, взаємопоборювання еліт [26, 27] ускладнює проведення 

єдиної політики соціально-економічних перетворень і не сприяє формуванню за-

питу на використання подібних інструментів в макроекономічному управлінні. 

Висновки. Децентралізована модель управління ґрунтується на системі 

взаємопов’язаних балансів, які характеризують різні сфери відтворення націо-

нальної економіки. 

Розглянуто модель децентралізованого управління – від навчальної три 

секторної моделі до реальної чотири секторної моделі економіки (на прикладі 

економіки Японії). 

На основі економіко-статистичної інформації – а саме інтегрованих раху-

нків Японії – побудовано один із варіантів матриці соціальних рахунків (моделі 
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загальноекономічної рівноваги), в рамках якої розглядаються процеси відтво-

рення національної економіки і її зовнішньоекономічні зв’язки. Розглянуто різ-

ні аспекти відтворення ВВП, що важливо для якісного оцінювання економічної 

політики та трендів розвитку економіки. 

Забезпечення розширеного відтворення національної економіки як соціа-

льно-економічної системи потребує підтримки стійкості її складових елементів 

(інституційних секторів), що характеризують умови рівноваги, і водночас є ос-

новою для економічного зростання. У зв’язку з цим проведено дослідження ві-

дтворення базових інституційних секторів економіки Японії, в яких реалізовані 

принципи рівноважного розвитку. В роботі увага зосереджена на побудові гра-

фоаналітичної (казуальної) моделі і відповідної їй матриці соціальних рахунків 

для економіки Японії, ретроспективному вивченні структурної динаміки ВВП 

Японії, особливостях відтворення ВВП (за категоріями витрат і доходу), що за-

безпечують соціально-економічну рівновагу й стабільність для підтримки еко-

номічного зростання. 

Вивчення процесів відтворення економіки Японії в рамках матриці соціа-

льних рахунків дозволяє ознайомитися із особливостями рефлексивного макро-

економічного регулювання та вказує осмислений шлях розвитку, якого слід до-

тримуватись і в Україні. 
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3.2. Моделювання інтелектуальної системи проактивного управління 

соціально-економічними системами 

Глобалізація, інформатизація, інтелектуалізація суспільних процесів, ак-

тивна інтеграція України у світову економічну систему зумовлюють необхід-

ність використання сучасних інформаційних систем і технологій управління як 

основного фактору підвищення конкурентоспроможності соціально-

економічних систем (СЕС) у глобальному економічному просторі.  

Саме тому особливої актуальності набувають питання розробки адекват-

них інструментальних засобів підтримки прийняття рішень на базі новітніх ІТ, 

висуваються принципово нові, підвищені вимоги до вдосконалення існуючих та 

розробки нових засобів підтримки процесів збору, накопичення, обробки інфо-

рмації в усіх сферах людської діяльності та економіці зокрема.  

Покращення якості управлінських рішень сьогодні і на перспективу мож-

на досягти через впровадження проактивного механізму прийняття управлінсь-

ких рішень, в основу якого покладено реалізацію цінності часу, розширення ін-

телектуальних можливостей людини, динамічний зв'язок між оперативним і 

стратегічним управлінням, вимірювання, постійне покращення і неперервну 

перевірка рішень в умовах, що швидко змінюються. Опрацювання проактивної 

моделі процесу прийняття управлінських рішень стають дедалі помітнішими у 

сучасних наукових дослідженнях [1-2]. 

Відзначаючи специфіку функціонування СЕС в умовах інформаційної еко-

номіки, у наших роботах [3-4] запропоновано оригінальну модель СЕС, що пред-

ставляється конфігурацією «проект-процес-середовище», рівні якої пов’язані із 

вибором цілей, стратегій, оперативних рішень, та обґрунтовано необхідність ши-

рокого залучення технології інтелектуального аналізу даних (ІАД) до формуван-

ня проактивного механізму прийняття рішень в економіці.  

Проте для повноцінної підтримки проактивного управління недостатньо 

лише використовувати потужні аналітичні моделі, виникає нагальна потреба 

розробити інтелектуальну систему проактивного управління (ІСПУ), здатну пі-
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дтримувати моніторинг та діагностику внутрішнього стану СЕС і зовнішнього 

середовища, формувати наперед та реалізовувати в реальному масштабі часу 

проактивні управлінські впливи. 

В ІСПУ рух від «сирих» даних до ефективних управлінських дій пови-

нен підтримуватися наявними новітніми технологіями, поєднуючи в собі реа-

лізацію дієвих і раціональних моделей підготовки інформації, виявлення 

знань, інтелектуальної підтримки прийняття рішень та організації управлінсь-

ких впливів, у тому числі і автоматичних. Ключові системи і технології, здатні 

перетворювати дані в ефективні управлінські впливи представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Системи і технології, що реалізують переходи між інформаційним і 

управлінським контурами та їх рівнями в ІСПУ 

Джерело: створено автором. 

Глибинна суть роботи ІСПУ полягає у видобуванні латентного змісту з да-

них у вигляді шаблонів образів СЕС, зважаючи на які можна ухвалювати управ-

лінські рішення, розподіляти сили та кошти, запускати нові позитивні процеси та 

зупиняти ті, що гальмують (як негативні, так і застарілі, неактуальні). 

Робота зі знаходження шаблонів здійснюється як у консолідуючому, так і в 

креативному ключі. Не всі її аспекти піддаються формалізації. Тому ІСПУ має 

поєднувати підтримку прийняття рішень на верхніх рівнях управління, максима-

льно забезпечуючи компетентних осіб необхідною інформацією, з автоматичним 
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прийняттям великої кількості оперативних рішень. При цьому система має ефек-

тивно реалізовувати взаємодію між рівнями управління. 

Для ефективної взаємодії між рівнями управління при проектуванні ІСПУ 

може використовуватись концепція багаторівневих інтелектуальних систем [5]. 

Багаторівневий підхід реалізує модель взаємодії, в якій набір складових компо-

нентів інтелектуальної системи взаємодіє і обмінюється знаннями в деякому 

внутрішньому представленні. 

За такого підходу доцільно виділити верхній рівень, що описує проектну 

підсистему СЕС, під ним розташувати більш детальні рівні, на яких відповідно 

реалізується опис процесної та середовищної підсистем. Таким чином, виходить, 

що кожен рівень, що знаходиться нижче, забезпечує функціональність, яку вико-

ристовує вище розміщений для забезпечення методів більш високого рівня. При 

цьому, хоча окремий рівень можна сприймати як єдине самодостатнє ціле, яке не 

залежить від наявності інших рівнів, модифікація більш високого рівня пов’язана 

з необхідністю внесення каскадних змін до нижчих рівнів. При переході з рівня 

на рівень модельовані сутності можуть піддаватися перетворенням з одного по-

дання до іншого.  

Загальний вигляд структурно-логічної моделі сутності функціонування 

ІСПУ наведено на рис. 2. 

 

I. Функціонування 

СЕС 

II. Інформація, що 
відтворює діяльність СЕС 

III. «Приховані» в 

інформації шаблони СЕС 

IV. Управлінські 

впливи 

Дані Інформація Знання Рішення та дії 

Рис. 2. Базова модель сутності роботи ІСПУ 

Джерело: складено автором. 

Блок І – функціонування СЕС, представлене через всю різноманітність її 

ментальних, культурних, інституційних і когнітивних процесів, з усіма їх переп-

летіннями та взаємозалежностями, наповнене проблемними ситуаціями. 

Блок ІІ – інформація, що відтворює за допомогою різних інструменталь-

них засобів різні аспекти функціонування СЕС та в сукупності являє інформа-

ційно-віртуальний зліпок – образ СЕС. Такий зліпок завжди має відтінок 
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суб’єктивності, адже частина інформації може передаватися у вербальному ви-

гляді. Всі форми подання інформації (бази даних, звіти, службові, аналітичні за-

писки, накази, таблиці, графіки, передачі та публікації ЗМІ, розповіді очевидців, 

фото- та відеоматеріали тощо) являють собою інформаційну інтерпретацію, тео-

ретичну або предметно-практичну рефлексію реальних процесів життєдіяльнос-

ті, що протікають в СЕС. 

Блок ІІІ – це латентна частина інформації, що виділяється за допомогою 

аналітичних процедур. Тут генеруються шаблони образів СЕС, що дають мож-

ливість проактивно визначити тенденції, послідовність та особливості перебігу 

подій, розвитку їх в часі та просторі. 

Блок IV – управлінські впливи, що формуються на основі управляючих си-

гналів (рішень) у масштабі реального часу, пов’язані з наперед визначеними ша-

блонами. 

ІСПУ як ефективно функціонуючу управлінську структуру, можна подати 

у вигляді геометрично цілісного перетину замкнених контурів проекту, процесу 

та середовища, що включають контур вільного переходу.  

У моделі ІСПУ присутні інформаційний та управлінський контури. 

Інформаційний контур включає збирання та систематизацію інформації, 

яка надходить у певні проміжки часу, а також суто аналітичні завдання, що фо-

рмують розуміння на основі отриманої інформації загального контексту та вну-

трішньої структури СЕС, співвідношення всіх прихованих в них моментів. 

Управлінський контур регулює розподіл і рух інформації, контролює за-

гальну ситуацію, запускає основні процеси в системі та керує ними.  

Зважаючи на те, що в аналітиці синергетичний ефект (якісний приріст 

знання) може бути досягнутий через застосування різних наукових підходів на 

одному семантичному полі, в ІСПУ мають бути інтегровані різні інструменти, 

тобто ІСПУ повинна бути гібридною інтелектуальною системою [5-6]. 

В основу проектування ІСПУ як гібридної системи доцільно покласти про-

блемно-структурну методологію, що дозволяє значно скоротити час на розробку, 

підвищити якість управління та обробки інформації [6]. 
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Використовуючи багаторівневий підхід та фокусуючи увагу насамперед на 

проактивному формуванні шаблонів образів СЕС, можна запропонувати модель 

ІСПУ, яку формують база знань з прецедентами і правилами, база моделей ІАД, 

модулі пошуку рішень на основі правил і прецедентів, а також модулі пошуку 

шаблонів образів та рішень на основі моделей і методів ІАД (рис. 3). 
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Рис. 3. Концептуальна схема взаємодії складових ІСПУ в процесі пошуку 

рішень та навчання новим знанням 

Джерело: розроблено автором. 

Зміст аналітичної роботи ІСПУ полягає у знаходженні шаблонів образів 

СЕС, що розкривають сутність явищ, та формуванні на їх основі правил та пре-

цедентів – варіантів проектів, процесів та середовищ зі сценарієм реалізації рі-

шення, представленого вектором параметрів управління. Причому система проа-
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ктивно готує варіанти управління СЕС на основі економіко-математичних моде-

лей, серед яких чільне місце посідають моделі ІАД. 

У зв’язку з цим при проектуванні ІСПУ найскладнішими проблемами є ро-

зробка загального алгоритму (1) збору та підготовки даних до аналізу, (2) визна-

чення правил та прецедентів на основі аналізу інформаційних потоків та масивів 

даних, а також (3) підтримки прийняття рішень, що передбачає поєднання алго-

ритмів виводу на правилах і прецедентах з алгоритмами прийняття рішень на ос-

нові моделей і методів ІАД, що реалізуються у тому числі і у реальному часі. 

Можливим вирішенням останніх двох проблем ми приділили достатньо 

уваги у монографії [4]. Тому наразі детальніше розглянемо питання щодо збору 

та аналізу інформації. 

Особливістю сучасного етапу розвитку гібридних інтелектуальних інфор-

маційних систем є необхідність ефективного вирішення завдань накопичення 

даних і обробки величезних інформаційних потоків, джерелами яких є відкриті 

дані, Інтернет-ресурси, комерційні дані, дані екосистеми, технології М2М та Ін-

тернету речей тощо. Можливість залучення найширшої інформаційної бази 

сприяє зростанню обсягів виявлених знань, необхідних для ефективного управ-

ління СЕС. Тому вирішення проблем щодо «великих даних» має велике значення 

для синтезу ІСПУ. Серед таких проблем можна виділити кілька основних: 

1. Частина даних повинна бути завантажена повністю як «сирі» дані, піс-

ля чого оброблена та трансформована системою обробки та аналізу. Інша час-

тина даних повинна зазнати певних трансформацій на рівні джерела даних. Та-

кож існують дані, на які потрібно накласти додаткові аналітичні фільтри та об-

меження після проведення експрес-аналітики «на льоту», і завантажити лише 

певні агреговані результати. 

2. Певні дані (транзакції, корпоративні дані) необхідно зберігати протя-

гом тривалого часу у повному обсязі, інші дані можуть мати значно коротший 

життєвий цикл і використовуватись як проміжні для реалізації певної аналітики 

та узагальнень. 

3. Частина даних є доступними для завантаження протягом будь-якого 

часу, інша частина – лише на час «вікна» доступу до даних. 
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4. На умови зберігання даних впливає характер їх наступного викорис-

тання. Одні дані можна після первинного аналізу архівувати на третинних носі-

ях (магнітна стрічка), деякі потрібно тримати в он-лайн доступі (дискові маси-

ви, вторинна пам'ять) з можливістю часткової компресії, а деякі дані існують 

лише в оперативній пам'яті для задач надшвидкої обробки. 

Для вирішення проблем, пов’язаних з величезними потоками даних, про-

понуємо залучити технології розподіленої обробки даних (наприклад, Hadoop), 

управління потоками подій (ESP), використання СУБД з вертикальним збері-

ганням даних, NoSQL СУБД та Іn-Memory СУБД (рис. 3). Крім зручного збері-

гання даних, наведені підходи забезпечують аналітику на рівні СУБД, беручи в 

такий спосіб на себе частину завдань з моделювання.  

ESP використовуються для моніторингу даних та виявлення настання пев-

них подій у режимі реального часу. Вони складаються із агентів-приймачів, які 

виявляють зміну стану даних чи появу шуканих подій, а також агентів-

споживачів, які використовують надану інформацію для формування реактивних 

дій у відповідь. ESP спрямовані на аналіз технічних та бізнес-процесів у режимі 

реального часу, вони здатні сформувати оперативний вплив у короткий промі-

жок часу, а також передати отримані дані іншим аналітичним додаткам. Однією 

із переваг є те, що ESP може використовуватись у слабкозв’язних системах, які 

володіють мінімальною інформацією про інших, отже такий спосіб обробки да-

них добре підходить для аналізу нових джерел даних. 

Для обробки значних обсягів різноманітних даних із зовнішніх джерел 

можна використати платформу розподіленої обробки даних Hadoop. Система 

відзначається високою стабільністю, оскільки реалізована у кластерній конфі-

гурації, а також тому, що одні й ті самі дані одночасно обробляються на декіль-

кох вузлах. Застосування Hadoop оптимізоване, зокрема, для обробки експери-

ментальних даних та сценарного моделювання, дозволяє зберігати дуже великі 

обсяги інформації з мережі Інтернет та інших відкритих ресурсів.  

У процесі управління СЕС існує набір рішень, які повинні бути прийняті 

із максимальною швидкістю після появи певних подій або даних. Відповідно зі 

збільшенням обсягів даних та ускладненням процесів їх завантаження, збері-
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гання і обробки, виникла необхідність у продуктах класу In-Memory, тобто бан-

ків даних в оперативній пам'яті. Традиційні засоби BІ передбачають заванта-

ження даних на дисковий масив, найчастіше у реляційну базу даних, побудову 

агрегованих проміжних результатів обчислень та з'єднань, побудову вітрин да-

них та багатовимірних кубів. На відміну від цього, In-Memory Database (IMDB) 

завантажує усі дані в первинну пам'ять сервера, що у сотні разів прискорює до-

ступ до даних. Таким чином, аналітика може проводитись «на льоту». Такий 

підхід, правда, підходить не для всіх даних СЕС, оскільки, по-перше, обсяги 

оперативної пам'яті все-таки в рази менші порівняно із засобами вторинного 

зберігання, а, по-друге, значна частина даних не потребує миттєвої обробки і 

повинна бути повноцінно збережена у базі даних на дисковому масиві типу 

RAID. Тому IMDB використовується для прийняття важливих оперативних та 

стратегічних рішень, обробки критичних подій, що надходять із системи обро-

бки подій, підтримки актуальності моделей в умовах швидких змін зовнішнього 

середовища. 

Після закриття бази даних або вимкнення джерела енергії усі дані в IMDB 

будуть знищені. Але така інформація, як результати прийнятих рішень, виявле-

ні знання та прецеденти тощо, потребують тривалого зберігання. Для цього 

IMDB може використовувати запис даних на диск через певні проміжки часу 

або у період низького навантаження на систему. Окрім того, для швидкого від-

новлення бази у разі збою ведеться журнал транзакцій, згідно якого можна від-

творювати максимально близький стан системи до збою. Зазначена система ві-

дноситься до класу гібридних (In-Memory Hybrid). 

В той час, як новітні засоби паралельної, розподіленої обробки даних в 

режимі реального часу активно використовуються для задач аналізу великих 

обсягів даних, аналізу потоків подій тощо, основні транзакційні системи за до-

помогою ETL-процедур транспортують інформацію до корпоративного схови-

ща даних (СД), де виконується інтеграція різноманітних джерел, дані зберіга-

ються за значний історичний період, можуть бути побудовані вітрини даних 

для різних напрямів діяльності. Технологія СД нині залишається найбільш роз-
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винутою та відпрацьованою порівняно з іншими технологіями зберігання та об-

робки даних.  

СД містить ті дані СЕС, що описують її загальну модель. Для збереження 

проміжних, статистичних або експериментальних даних пропонуємо викорис-

товувати платформу Hadoop.  

При моделюванні ІСПУ обов’язково потрібно сформувати конкретну стра-

тегію накопичення і обробки даних, що поєднує переваги різних підходів, перед-

бачивши при цьому ефективний розподіл формування і реалізації моделей ІАД 

між режимом реального часу і попередньої розробки.  

Реалізація алгоритмів підтримки проактивного управління стосується всіх 

підсистем СЕС – проекту, процесу та середовища. При цьому відповідні операції 

мають виконуватись паралельно, передбачається розподіл рішень, переговори, 

управління знаннями. Це свідчить про те, що ІСПУ не буде ефективною, якщо їй 

будуть притаманні характеристики класичних систем, що являють собою ієрархії 

великих програм: послідовне виконання операцій, інструкції зверху донизу, 

централізовані рішення, управління даними, стабільність, тотальний контроль, 

передбачуваність, бажання зменшувати складність. 

Відповідно до сучасних теорій СЕС, як самі системи, так і управлінські 

процеси, що перебігають у них, мають мережеву причинно-наслідкову структу-

ру. В реальній ситуації управлінські процеси як мережі є нелінійними, а будь-

який нелінійний процес веде до розгалуження, прийняття та реалізація рішення 

веде до вибору однієї з гілок. Керуючі впливи в мережах можуть підсилюватись 

та/або послаблюватись, в результаті незначний управлінський вплив може дати 

потужний синергетичний ефект, необґрунтоване управлінське рішення – приз-

вести до хаосу. Мережа є найбільш адекватною формою для моделювання сис-

тем будь-якого рівня і реальності та дозволяє стверджувати, що моделлю при 

проектуванні ІСПУ найкраще обрати мережеву структуру – гібридну інтелекту-

альну агентно-орієнтовану систему (АОС). Основні характеристики, що закла-

дені в концепції проактивного управління СЕС: еволюція, створення умов для ро-

звитку, бажання збільшувати складність, самоорганізація, – цілковито підтри-

муються в такій концепції [7].  
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Агентна ІСПУ розбивається на підсистеми, в кожній з яких у режимі реа-

льного часу взаємодіють множина простих і необов'язково інтелектуальних аген-

тів. Виходячи з їхніх функцій, усіх агентів системи можна розділити на групи: 

агенти збирання даних, агенти моніторингу, агенти пошуку рішень, агенти моде-

лювання, агенти впливів, агенти вивчення преференцій користувача та агенти 

презентацій. Схему взаємодії агентів в ІСПУ наведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема взаємодії програмних агентів в ІСПУ  

Джерело: розроблено автором 

Призначення різних груп агентів дозволяє об’єднати їх в різні функціона-

льні підсистеми ІСПУ.  

Підсистема [S1] відповідає за формування і аналіз образу СЕС. В середо-

вищі цієї підсистеми взаємодіють між собою агенти збирання даних, що пред-

ставляють собою програми, які здійснюють збір та консолідацію інформації для 

вирішення завдань ІСПУ. Агенти збирання даних найчастіше проектують як 

когнітивні. Використання інтелектуальних агентів при пошуку та зборі інфор-

мації має низку переваг [7]. Вважаємо перспективною також взаємодію гібрид-
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них агентів або багатьох реактивних агентів збирання даних, якщо процедура 

пошуку є чітко формалізованою.  

Агенти моделювання, що взаємодіють в середовищі підсистеми моделю-

вання рішень [S2], демонструють високу результативність в своїй інтелектуа-

льній реалізації. Вони навчаються на досвіді і можуть запропонувати найбільш 

придатну модель обчислень та аналізу, у тому числі й гібридну. Доцільно ство-

рити кілька видів інтелектуальних агентів моделювання, що відповідають різ-

ним завданням аналізу даних. Зважаючи на складність розробки інтелектуаль-

них агентів моделювання, доволі часто їх можна замінити гібридними структу-

рами, тоді доцільно створювати кількох агентів для розв’язання однієї задачі з 

подальшим узагальненням їх результатів. Ще одним варіантом реалізації аген-

тів моделювання є реактивна структура. Агент-координатор може створювати 

багатьох реактивних агентів, що дає можливість одержати певний набір альтер-

натив, що у підсумку може бути узагальнений агентом аналізу результатів мо-

делювання за алгоритмами, подібними до ансамблів моделей.  

Агенти пошуку правил і прецедентів виступають як складові підсистеми 

пошуку рішень в базі знань [S3]. Вони можуть бути реактивними, створювати в 

процесі вирішення висунутих перед ними завдань ансамбль агентів; також мо-

жливі агенти з гібридною структурою. 

В більшості реактивні структури характерні і для агентів впливу, що фун-

кціонують в середовищі підсистеми формування і реалізації управлінських 

впливів [S4] та агентів презентацій з інтерфейсної підсистеми [S5]. Вирішувані 

ними завдання можуть бути реалізовані незначною кількістю реактивних аген-

тів або агентів з гібридною структурою. 

Агенти вивчення преференцій користувача мають бути когнітивними, 

лише в такій реалізації вони можуть виконати поставлені перед ними завдання. 

Накопичення та обробка знань таких агентів здійснюється на основі бази знань 

[KB], наприклад, із застосуванням онтологій. 

У межах ІСПУ-агентів може використовуватись такий допоміжний ін-

струментарій як тригери (наприклад, активізуються до та після запуску агента 

та сприяють автоматичній інтеграції різних компонентів системи); фільтри (фо-
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рмують робочу вибірку даних); умовна метрика (активізує дії агента). Такий ін-

струментарій може бути втілений у функціонал агента-координатора, який по-

винен мати гібридну структуру. Відповідний мета-агент може самостійно роз-

поділяти завдання між агентами-виконавцями або влаштовувати розподіл через 

змагання агентів, координуючи і контролюючи їх дії. До функцій мета-агента 

можна включити створення та знищення агентів певного виду. Мета-агенти уз-

годжують діяльність агентів свого рівня, а також підтримують інформаційний 

зв'язок між рівнями управління. 

Обираючи структуру ІСУ, в кожному конкретному випадку потрібно ро-

зуміти, що залучення великої кількості реактивних агентів потребує значних 

обчислювальних потужностей, а використання когнітивних агентів пов’язано з 

необхідністю підтримки їх ментальної підсистеми. Використання гібридних 

структур в більшості випадків є раціональним варіантом будови агентів.  

Значною перевагою агентного підходу є те, що надбудовуючись над ная-

вними засобами автоматизації, агенти дозволяють дієво і раціонально інтегру-

вати різні види програмного забезпечення. Наприклад, для вирішення проблем, 

пов’язаних з обробкою величезних потоків даних, доцільно залучити цілу низку 

систем і технологій (Map Reduce, Hadoop, ESP, СУБД з вертикальним зберіган-

ням даних, NoSQL СУБД та Іn-Memory СУБД тощо). Як ми вже зазначали, крім 

зручного зберігання даних, наведені підходи забезпечують аналітику на рівні 

СУБД, беручи в такий спосіб на себе частину завдань модуля моделювання. 

Один із варіантів поєднання гнучких інформаційно-аналітичних інструментів в 

ІСПУ представлений на рис. 5.  

В такій архітектурі ІСПУ агенти пошуку інформації розміщують її не ли-

ше в оперативній базі даних та СД (Ag1), а можуть передавати на попередню 

обробку в Hadoop (Ag2) або системи потокової обробки ESP (Ag3). Відповідні 

агенти реалізують підготовку інформації для наступної обробки в СУБД Іn-

Memory (Ag4, Ag5). Така СУБД має розширені аналітичні функції та можливо-

сті реалізовувати обчислення в оперативній пам’яті та у базі даних. Тому доці-

льним є створення агентів повнотекстового пошуку (Ag6), обробки текстів (A?-

g7), підтримки правил (Ag8), графічного виводу (Ag9), просторової обробки (A-
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g10) та агентів прогнозного аналізу і R-сценаріїв (Ag11). Ці агенти здійснюють 

підготовку даних до наступної інтеграції, інтелектуального аналізу або презен-

тації компетентним особам, а також підтримують певні стандартні моделі ІАД, 

що реалізуються в системі автоматично. Мета-агент Ag0 співпрацює з 

відповідними агентами та підтримує середовище ІСПУ. Така структура є адек-

ватною для вирішення завдань, що висуває перед СЕС розвиток інформаційно-

го суспільства та виклики майбутнього.   
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Рис. 5. Організація підсистеми підготовки даних в агентній ІСПУ на основі 

гібридного підходу до накопичення, обробки і аналізу даних 

Джерело: розроблено автором 

На основі запропонованої агентної моделі ІСПУ нами розроблено та про-

тестовано АОС для управління маршрутом та ціною перевезень для транспорт-

ного підприємства [8] та діагностики стану фармацевтичного підприємства [9]. 

Побудовані АОС поєднують переваги систем, орієнтованих на знання, дані і мо-

делі; система для фармацевтичного підприємства втілює багаторівневий підхід. 
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Експерименти, проведені на цих системах, переконують у значному економіч-

ному ефекті від їх використання. 

Підсумовуючи переваги запропонованої моделі ІСПУ, зазначимо наступне.  

Програмно-технічний та технологічний базис світового інформаційно-

економічного простору сьогодні розвинутий настільки, що дозволяє корінним 

чином змінити не лише характер функціонування, а й управління суб’єктами 

економічної діяльності та економікою в цілому. Як надбудова над наявними за-

собами автоматизації, агентна модель ІСПУ дозволяє дієво і раціонально інтег-

рувати різні види програмного забезпечення управління СЕС на основі існуючої 

ІТ-інфраструктури. Мережева структура ІСПУ цілковито відповідає мережевому 

принципу організації інформаційної економіки. 

Агентний підхід у поєднанні з механізмами формування гібридних систем 

на основі ІАД та інших новітніх ІТ створюють високі потенційні можливості для 

підтримки вирішення завдань проактивного управління СЕС.  

Розробка конфігурації ІСПУ, що створюється для вирішення завдань кон-

кретної СЕС, є складним процесом, який передбачає глибоке дослідження як 

особливостей функціонування системи, так і особливостей реалізації управлін-

ня нею. Вибір ефективної структури ІСПУ в кожному конкретному впрова-

дженні забезпечує використання проблемно-структурної методології, яка дає 

можливість створювати соціальні моделі, що самоорганізуються; експеримен-

тувати з великою кількістю методів, що адаптуються до неперервних змін у 

складі та структурі неоднорідних завдань управління СЕС. 
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3.3. Управління інноваційною діяльністю високотехнологічного 

підприємства в умовах інформаційної економіки 

Процеси функціонування й розвитку ринкових відносин в Україні в знач-

ній мірі обумовлюються її відкритістю зовнішньому світу. Прогресуюча глоба-

лізація, посилення впливу технологічного фактору, особливо інформаційно-

комунікаційних систем, зростання ролі інформаційних ресурсів у сучасній сві-

товій економіці сформували необхідні передумови для формування нового ук-

ладу виробничо-комерційних відносин, який отримав назву «інформаційна еко-

номіка». У світлі вказаних глобальних тенденцій виникає необхідність забезпе-

чення процесу оперативного прийняття інноваційних рішень для сприяння фу-

нкціонування підприємства в умовах інформаційної економіки. 

В роботах [1-5] піднімаються питання, пов'язані із загальними особливос-

тями інформаційної економіки та специфікою здійснення виробничо-

комерційної діяльності в нових умовах. При цьому на сьогодні в літературі від-

сутня цілісна методика формування пакету стратегічних інноваційних рішень 

підприємства в умовах інформаційної економіки, що й визначає актуальність 

теми даного дослідження. 

Метою даного дослідження є аналіз тенденцій управління сучасною ви-

сокотехнологічною компанією та обґрунтування пакету стратегічних іннова-

ційних рішень підприємства на основі провідних тенденцій розвитку інформа-

ційної економіки. 

Для отримання стійкої конкурентної переваги на ринку в умовах інфор-

маційної економіки високотехнологічному підприємству слід активно впрова-

джувати інновації в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності. 

Прийняття стратегічних рішень щодо впровадження інновацій слід здійснювати 

за певними напрямками, структура яких наведена на рис.1. 

Перш за все необхідно планувати організаційні заходи стосовно іннова-

ційних проектів, які повинні передбачати аналіз зовнішнього середовища, ви-

вчення можливостей розширення діяльності підприємства, формування інфра-
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структури інноваційних проектів. Здійснення таких заходів слід передбачати в 

рамках загально-організаційного напрямку. Цей напрямок повинен містити на-

ступні рішення – маркетингові, диверсифікаційні та адаптаційні. 

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В 

ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
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Рис. 1. Класифікація стратегічних інноваційних рішень підприємства в умовах 

інформаційної економіки 

Пакет маркетингових рішень має містити в собі наступні рішення: 

1. Створення науково-дослідних центрів, які здійснюють конкурентну ро-

звідку особливостей новітніх технологічних рішень в інших країнах. 

Конкурентна розвідка сприятиме дослідженню та впровадженню іннова-

цій в практику діяльності підприємств України. Основні категорії задач, що 

можуть бути вирішені за допомогою такої розвідки, є: розроблення стратегіч-

них та тактичних заходів щодо впровадження новацій; аналіз проблеми і забез-

печення раннього її попередження; вилучення знань про основні тенденції нау-

ково-технологічного розвитку. 

2. Використання методів і методик електронного маркетингу для аналізу 

інноваційного середовища та пошуку ринків збуту результатів інноваційної ді-
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яльності. Методи та методики електронного маркетингу створять можливості 

інформаційного пошуку та аналізу у більш широкому спектрі аналітичних ма-

теріалів. 

3. Формування мережі посередників для збуту інноваційної продукції. 

Диверсифікаційні рішення спрямовані на пошук можливостей розширен-

ня інноваційної діяльності підприємства і мають містити в собі наступні захо-

ди: 

1. Створення центрів дистанційного навчання за програмами, що врахо-

вують новітні науково-технологічні розробки в галузях.  

2. Створення й обґрунтування інноваційних контент-проектів в Інтернет, 

що містять пропозиції для спільних міжнародних проектів.  

Адаптаційні рішення покликані забезпечити пристосування інноваційної 

стратегії підприємства до умов інформаційної економіки. Такими рішеннями 

можуть виступати: 

1. Реалізація ідеї аутсорсингу стосовно інноваційної діяльності підпри-

ємств. Використання аутсорсингу дасть можливість передачі іншим установам-

партнерам тих функцій, які можуть бути ними виконані швидше і більш ефек-

тивно. 

2. Формування робочих груп з питань створення типових для конкретної 

галузі схем реінжинірингу бізнес-процесів на основі врахування особливостей 

процесу впровадження нових технологій. Робочі групи мають створюватися з 

активною участю вчених і провідних спеціалістів, що дасть можливість науко-

вого обґрунтування перебудови бізнес-процесів під конкретні реалії інновацій-

ного середовища. 

3. Забезпечення інформаційної безпеки підприємства. Система інформа-

ційної безпеки покликана забезпечувати збереження державної й іншої таєм-

ниць, захищати інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру від впливу 

інформаційної зброї, погроз інформаційного тероризму й інформаційного кри-

міналу. 

Умови інформаційної економіки диктують необхідність врахування фак-

тору комунікацій та інформаційної бази для інноваційних проектів, що обумов-
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лює потребу у формуванні інформаційно-комунікаційного напрямку, який по-

винен містити в собі відповідні рішення. 

Так, у якості комунікаційних рішень виступають: 

1. Проведення електронного консалтингу спеціалістів підприємств прові-

дними вченими за результатами науково-технічних розробок.  

2. Інтеграція всіх засобів зв’язку підприємств шляхом створення уніфіко-

ваних комунікацій. Уніфіковані комунікації дозволять підвищити якість бізнес-

процесів підприємства. Стандартизація комунікаційних засобів дасть змогу ро-

зширення виробничо-комерційних зв’язків компанії. 

Рішення стосовно інформаційної бази мають передбачати: 

1. Формування на галузевому рівні комплексної стратегічної програми 

впровадження нових інформаційних технологій в практику діяльності вітчиз-

няних компаній. Дана програма повинна враховувати наступні параметри: еко-

номічна доцільність впровадження конкретної технології; цикл використання 

технології; можливість адаптації технології до умов технологічної інфраструк-

тури підприємств певної галузі. 

2. Створення банків інформаційних ресурсів на галузевому рівні і на рівні 

конкретних підприємств. Банки інформаційних ресурсів сприятимуть накопи-

ченню та зберіганню необхідної інформаційної бази для вирішення локальних 

задач діяльності підприємств. 

3. Формування web-порталів з інформаційними вітринами технологічних 

інновацій підприємства.  

Однією з основних складових інформаційної економіки є електронний бі-

знес, який створює значні можливості для реалізації інноваційних проектів під-

приємства в Інтернет. У зв’язку з цим виникає необхідність врахування напря-

мку електронної інтеграції. Вказаний напрямок повинен передбачати рішення 

щодо електронного бізнесу та рішення стосовно платформи в Інтернет. 

До рішень щодо електронного бізнесу мають відноситися: 

1. Забезпечення можливостей інтеграції компонент електронного бізнесу 

в повсякденну торгівельну діяльність підприємств. Мається на увазі створення 

сприятливих технологічних умов для електронного бізнесу, що дасть можли-
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вість розширення географії діяльності підприємства, виходу на нові ринки збу-

ту, посилення іміджу та торгівельної марки компанії на світовому ринку. 

2. Створення торгівельних майданчиків, електронних магазинів, інтернет-

аукціонів результатів інноваційної діяльності українських підприємств. Це 

дасть можливість реклами в широкій аудиторії та отримання економічного ефе-

кту від диверсифікації торгівельної діяльності. 

Рішення стосовно платформи в Інтернет повинні передбачати: 

1. Використання технологій Інтернет/Екстранет для створення мережевих 

співтовариств Інтернет-компаній і традиційних підприємств. 

2. Створення інформаційно-комерційних Інтернет-порталів підприємства. 

Під фінансово-комерційними Інтернет-порталами розуміються комплексні рі-

шення, які засновуються на використанні інтерактивних мультимедійних web-

сайтів и мобільних засобів зв’язку. 

Стратегічне управління створює конкурентні переваги, які забезпечують 

успішне існування й розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. 

Умови постіндустріальної економіки формують у керівництва компанії певний 

стиль мислення, орієнтований на досягнення конкурентних переваг. На управ-

лінському рівні конкурентні переваги можуть бути трансформовані у відповідні 

фактори забезпечення ефективності комерційної діяльності компанії. 

Формування комплексу факторів слід здійснювати шляхом аналізу відпо-

відних управлінських задач (табл. 1), виділених на основі вивчення спеціалізо-

ваних літературних джерел [2–4] і практики комерційної діяльності компаній. 

Управління комерційною діяльністю перш за все пов’язано з необхідніс-

тю врахування ряду аспектів, що створюють основу господарської діяльності й, 

отже, мають бути віднесені до економічних факторів. Такими факторами слід 

вважати: 

1) економічний потенціал фірми: чисельність штатних співробітників, ве-

личина валового виторгу від реалізації послуг, фондоозброєність на одного 

співробітника (відношення залишкової балансової вартості до чисельності оці-

нювачів); 
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2) ефект досвіду: рік створення компанії, кількість тендерів, виграних за 

звітний період; 

3) ефект масштабу (більш низькі питомі витрати при більш високих обся-

гах виробництва); 

4) можливість вишукування й ефективного використання джерел фінан-

сування. 

Таблиця 1 

Взаємозв’язок факторів і управлінських задач 

Управлінські задачі стосовно 

підвищення ефективності 

комерційної діяльності 

Фактори забезпечення 

ефективності 

Особливості прояву факторів 

Максимізація економічного по-

тенціалу фірми, оптимізація 

джерел фінансування 

Економічні фактори Формують основу комерційної 

та господарської діяльності 

компанії 

Забезпечення високого рівня 

якості послуг, клієнтоорієнтова-

ний підхід 

Фактори маркетингової 

політики 

Забезпечують просування то-

варів і послуг на ринку 

Покращення дистриб’ютерських 

мереж, організація логістичних 

потоків, підвищення ефективно-

сті транспортування продукції 

Фактори логістики Створюють інфраструктуру 

систем телекомунікацій, конт-

ролю й моніторингу поставок 

Забезпечення високого рівня 

модернізації та екологічної «чи-

стоти» технології 

Технологічні фактори Забезпечують технологічну ба-

зу комерційної діяльності 

Управління інформаційною сис-

темою комерційної діяльності, 

підвищення ефективності доста-

вки інформації 

Інформаційні фактори Здійснюють контроль інфор-

маційних потоків 

Забезпечення унікальності тор-

гової марки й можливості задо-

вольняти потреби клієнтів 

Фактори іміджу Формують образ компанії у 

споживачів 

Комерційна діяльність компанії вимагає надання споживачам комплексу 

якісних послуг за прийнятними цінами, що є атрибутом факторів маркетинго-

вої політики, якими слід вважати: 

1) інтегральний показник рівня якості послуги або оцінка якості послуги 

по атрибутах: доступність (послугу легко одержати в зручному місці, у зручний 

час); комунікабельність (опис послуги виконаний мовою клієнта і є точним); 

компетентність; безпека (надавані послуги не несуть ризику й не дають приво-
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ду для сумнівів); відчутність (відчутні компоненти послуги відбивають її 

якість); розуміння/знання клієнта; 

2) асортименти послуг; 

3) ціна: рівень і динаміка цін, гнучкість цінової політики; 

4) просування (маркетингові комунікації): рівень рекламної діяльності, 

рівень і методи стимулювання збуту, використання персональних продажів, ви-

користання методів PR. 

Якщо маркетинг надає й реалізує стратегію фірми, то кожен з його етапів 

розвитку («підприємницький», «стандартний», «постстандартний» або інтегра-

льний маркетинг) поступово зближає його з логістикою, тому що організація 

продажів і післяпродажне обслуговування зливаються в єдину систему, спря-

мовану на завойовування клієнта. Тому виникає необхідність виділення фак-

торів логістики в загальному переліку факторів забезпечення ефективності 

компанії в умовах постіндустріальної економіки. Такими факторами є: 

1) інтеграція й партнерство з логістичними посередниками; 

2) рівень удосконалювання глобальної мережі дистриб’юції; 

3) надійність систем телекомунікації, контролю й моніторингу поставок; 

4) ефективність способів і засобів транспортування; 

5) рівень оптимізації логістичних витрат; 

6) ефективність організації потоків у логістиці. При оцінці ефективності 

логістичного потоку необхідно визначати коефіцієнт якості кожного з потоків і 

коефіцієнт вартості). Знаючи число партнерів фірми (як замовників, так і пос-

тачальників), заплановану й фактичну потужність потоку, час потоку, асорти-

мент і якість продукції, комплектність поставки, схоронність тари й упакуван-

ня, можна сформувати вектор відхилення потоку від заданої величини, що й 

буде свідчити про якість потоку. 

Продукти та послуги комерційної діяльності компанії базуються на вико-

ристанні певних технологій, що обумовлює необхідність врахування технологі-

чних факторів: 

1) фактор екологічної «чистоти» технології. Для багатьох підприємств го-

ловною проблемою стають екологічні рамки оскільки вони роблять все більший 
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вплив на рішення клієнтів щодо покупки товару й вибору товарної марки. Тому 

«чисті» технології користуються зростаючою увагою з боку саме тих підпри-

ємств, які надають пріоритетного значення екологічним інноваціям; 

2) рівень модернізації технології. 

Управління комерційною діяльністю повинно базуватися на надійній ін-

формаційній інфраструктурі, яку забезпечують інформаційні фактори: 

1) наявність банку даних про клієнтів; 

2) наявність інформації про інфраструктуру ринку; 

3) оснащеність засобами зв'язку, електронною поштою, мережею Інтер-

нет; 

4) наявність web-сайту компанії; 

5) ефективність доставки інформації, що визначається рівнем розвитку 

комунікаційних мережі, зокрема, Інтернет. 

В умовах постіндустріальної економіки цінність послуг в значній мірі 

обумовлюється зовнішніми параметрами компанії, які враховують фактори 

іміджу компанії: 

1) унікальність торгівельної марки; 

2) можливість задовольняти специфічні потреби клієнта; 

3) впізнаваємість бренда компанії. 

У спеціальній літературі [2] приводяться наступні вимоги до іміджу й то-

ргівельної марки компанії як до фактора успіху: 

1) забезпечувати унікальність власної марки в порівнянні з конкуруючи-

ми протягом тривалого часу, для чого сильні сторони даної фірми співвідно-

сяться зі слабкими сторонами суперника; 

2) задовольняти специфічні потреби клієнта; іншими словами, відносно 

сильні сторони підприємства повинні давати релевантну вигоду даній цільовій 

групі споживачів; 

3) будуватися на специфічних можливостях і ресурсах підприємства, які 

повинні бути оригінальними в порівнянні з конкурентами і які важко або немо-

жливо імітувати. 
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Створення сильної торгівельної марки може дати економічний ефект, 

пов’язаний з наступними аспектами: 

споживачі готові заплатити за послугу високу ціну; 

сильна торгівельна марка допомагає розширити частку ринку, тобто збі-

льшити обсяг продажів, оскільки її прагнуть продавати роздрібні торговці й 

охоче купують споживачі (у неї більш можливостей для подальшого росту);  

у силу лояльності споживачів вона приносить стабільно більш високий 

прибуток, оскільки знижує ризики, подальші маркетингові витрати, більш ус-

пішно переборює зненацька виниклі перешкоди; 

забезпечує більш високу норму повернення інвестицій, що принципово 

важливо для інвесторів; 

у неї високі захисні бар'єри й високі можливості розвитку; 

створює доброзичливе ставлення до підприємства всіх зацікавлених груп: 

допомагає знайти нових працівників, акціонерів, забезпечити суспільну й дер-

жавну підтримку. 

В основі забезпечення й підвищення ефективності комерційної діяльності 

компаній лежить також процес побудови тісних інноваційно-виробничих 

зв’язків із суб’єктами ринкового середовища в особі інноваційних структур, ве-

ликих підприємницьких об’єднань тощо. Для побудови тісних інноваційно-

виробничих зв’язків, компанія повинна виступити у якості активатора процесу 

взаємодії. Це забезпечується застосуванням засад інформаційної рефлексії, як 

«процесу та результату міркувань агента про те, які значення невизначених па-

раметрів, що про ці значення знають та думають його опоненти (інші агенти)» 

[5, C. 13]. У якості агента виступає сама компанія, у якості інших агентів – ком-

панії та підприємства, що зацікавлені у співпраці в рамках спільних проектів, 

спрямованих на комерціалізацію інновацій. Як невизначені параметри пропо-

нується розглядати фактори впливу на формування рішення про можливість та 

доцільність здійснення взаємодії з компанією. Перелік факторів впливу подано 

у табл. 2.  
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Таблиця 2 

Фактори впливу на формування представлення про можливість та доцільність 

взаємодії із компанією 

Назва групи Назва фактора впливу Стадії інноваційного 

проекту 

Фінансова витрати на рекламну діяльність  маркетинг 

витрати на здійснення лізингових відносин освоєння, виробництво 

додаткові пільги виробництво, збут 

прибуток від реалізації товару збут 

прибуток від нових підприємств-споживачів збут 

Науково-

інноваційна 

відповідність інноваційним потребам бізнес-

середовища 

фундаментальні та 

прикладні дослідження 

науковий розвиток інноваційної складової розробка, проектування 

Ринкова (конку-

рентна) 

додаткова частка ринку (у %-х), яку можна 

отримати, реалізуючи спільний проект по ви-

робництву інноваційної продукції 

освоєння, виробництво, 

збут 

загальна частка споживачів конкурентів-

виробників (у %-х), що є найбільш доцільної 

для претендування 

виробництво, збут 

Виробнича  склад нових властивостей продукції фундаментальні та 

прикладні дослідження, 

розробка, проектування 

кількісно-якісний склад виконання виробничих 

функцій 

освоєння, виробництво 

Соціально-

психологічна 

соціальна потреба у партнерській взаємодії виробництво 

психологічна потреба у взаємодії  виробництво 

Розраховані значення даних факторів пропонується розглядати як такі, 

що відображають конкретні результати інноваційно-виробничої й комерційної 

діяльності компанії. 

Таким чином, в даному дослідженні знайшли свого відбиття аналіз і сис-

тематизація основних стратегічних інноваційних рішень підприємства в умовах 

інформаційної економіки. 

Наукова новизна даного матеріалу визначається систематизацією інфор-

мації стосовно особливостей і характеристик інноваційних рішень з точки зору 

формування стратегії розвитку підприємства в інформаційній економіці.  
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Практичне значення проведеного дослідження полягає в удосконаленні 

процесу формування управлінських рішень на основі використання системати-

зованих особливостей інформаційної економіки. 

Подальшим напрямком даного дослідження може виступати розроблення 

методики оцінки ефективності інноваційних проектів підприємства в Інтернет. 
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3.4. Інтеграція архітектурних моделей підприємства 

У той час, коли розвиваються розширені підприємства, запроваджуються 

нові віртуальні організації та розвивається електронний бізнес, компанії все бі-

льше потребують формального визначення, щоб зрозуміти шляхи поліпшення 

ефективності, зекономити витрати та віднайти нові ринкові можливості. Клю-

човим рішенням цієї задачі є бізнес-моделювання – концепції, яка нині вже до-

сягла певного рівня зрілості. Зокрема, визнано необхідність різних видів подан-

ня (виглядів) з метою ефективного моделювання будь-якого процесу, системи 

або всього підприємства. Набір таких виглядів складає архітектуру – фундаме-

нтальну організацію системи, що полягає у сукупності її компонентів, взає-

мозв’язків між ними та з середовищем, а також принципи керування її проекту-

ванням та еволюцією. Архітектура підприємства в цьому контексті повинна по-

єднувати організаційну логіку бізнес-процесів та ІТ-інфраструктуру, що відо-

бражає вимоги щодо інтеграції та стандартизації операційної моделі підприємс-

тва.  

Головним призначенням керування архітектурою підприємства є оптимі-

зація бізнесу – його структури, процесів, ефективності та технічних аспектів ді-

яльності, що робить цей напрям робіт важливим та актуальним. Одним з пер-

шочергових завдань у цьому контексті вважають узгодження процесів інформа-

тизації з бізнес-цілями та підвищення ефективності інформаційних систем під-

приємств на цій основі. 

Розробка та керування архітектурою підприємства є складним нетривіа-

льним завданням, оскільки:  

 архітектура підприємства в цілому – великий комплекс матеріалів, ма-

сштабний для його складання та опрацювання в повному обсязі, тому обов'яз-

ковим при цьому є залучення прихованих явних або неявних знань; 

 численність і різнорідність елементів, з яких складається архітектура, 

їхні специфічні характеристики з багатьма варіантами поведінки та великою кі-

лькістю неоднорідних структуроутворюючих зв'язків ускладнюють як цілісне 
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бачення, так і відстеження наслідків змін, що мають вибухоподібний характер 

та можуть наставати як негайно, так і з деяким запізненням; 

 архітектура підприємства, що розробляється та/або розвивається, має 

підтримувати бізнес-цілі, встановлені на майбутнє, але бізнес-цілі формулю-

ються в ділових термінах, а не в термінах систем чи їх компонентів. Це зумов-

лює необхідність узгодження системних компонентів, дій та процесів, що прое-

ктуються, з бізнес-цілями і стратегічними планами. Лише таке узгодження є за-

порукою повного використання переваг новітніх технологій; 

 бізнес-потреби часто важко визначити, а стратегічні напрями не є чіт-

кими, ясними та незмінними – архітектура повинна бути достатньо гнучкою 

для адаптації до змін вимог зацікавлених осіб, бізнес-цілей або потреб, а також 

відбивати різні стани підприємства та його розвитку (нинішній, майбутній, уя-

вний, бажаний тощо). 

Ефективність вирішення названих завдань визначає зрілість архітектури 

підприємства, для якої Gartner було визначено п'ять рівнів [1]: 

 відсутність архітектури – формальна практика з керування архітекту-

рою відсутня або лише розпочалась;  

 реакційна архітектура – робота над архітектурою є реакцією на про-

блеми, що виникли, а не на досягнення певного стану в майбутньому, і часто 

стосується специфічних технічних питань; 

 функціонуюча – керування архітектурою спрямоване на додаванні цін-

ності бізнесу і підтримці досягнення ключових результатів, однак відповідні 

процеси при всій їх ефективності не є упорядкованими і повторюваними з пог-

ляду забезпечення довготривалого успіху та збалансування спірних інтересів; 

 інтегрована – керування архітектурою приносить результат і є повто-

рюваним,  команда архітекторів є професійною та компетентною, архітектура 

розвивається, виходячи з бізнес-цілей,  підтримують елементи цифрової бізнес-

стратегії; 

 всеохоплююча – архітектура стала природним інструментом забезпе-

чення всього підприємства, архітектурні моделі та підходи широко прийняті та 

використовуються, розробка цифрової бізнес-стратегії спирається на архітекту-

ру підприємства, включаючи нові моделі та підходи. 
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На думку аналітиків Gartner, хоча практика з архітектури підприємства 

стає стабільною і додає цінності бізнесу вже на третьому рівні, для більшості 

компаній метою розвитку є досягнення наступного, четвертого рівня. Тут тер-

мін «інтеграція» застосовується в організаційному аспекті – процеси керування 

архітектурою інтегровані в інші процеси підприємства, забезпечуючи спряму-

вання, підтримку та узгодженість, а також доповнюючи бюджетування, інвес-

тиційний аналіз та керування портфелем проектів. Однак, і бачення архітекту-

ри, і зв'язок керування архітектурою з іншими процесами менеджменту мають 

спиратись на цілісне подання самої архітектури. Якщо базовим елементом по-

дання архітектури підприємства є модель, що відповідає сучасним тенденціям 

інжинірингу [2], то завданням є інтеграція усіх архітектурних моделей, що по-

винно забезпечити такі переваги: 

 встановлення та трасування зв'язків між різними рівнями архітектури 

підприємства, окремими моделями, компонентами або їх характеристиками з 

метою перевірки відповідності, відстеження впливів, аналізу чутливості, про-

гнозування наслідків прийнятих рішень та можливих/здійснених змін в окре-

мих компонентах архітектури на інші; 

 оптимізація архітектури підприємства за критеріями зацікавлених осіб 

з порівнянням альтернативних варіантів, виробленням пропозицій та рекомен-

дацій; 

 агрегація інформації – агрегація, організація та подання інформації з рі-

зних джерел в одному поданні; 

 єдина точка доступу до даних – усунення необхідності ручного добу-

вання даних з різних баз за рахунок створення єдиного додатку; 

 зменшення трудомісткості та тривалості оперування моделями, форму-

вання необхідних виглядів та аналізу; 

 надання прямого доступу різним зацікавленим особам до єдиного дже-

рела архітектурних даних з розмежуванням прав доступу і забезпеченням гру-

пової роботи, керування конфігурацією та контролю версій. 

Незважаючи на актуальність вказаної проблеми та її велике значення для 

забезпечення як успішного керування архітектурою, так і для ефективного ме-

неджменту в цілому, дослідження з її вирішення практично відсутні.  
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Основою інтеграції архітектурних моделей має стати формальна модель. 

Її варіант, представлений в [3], визначає функціональний блок m версії n 

B(m, n) через його складові: 

FB(m, n) = {F(m, n), I(m, n, j), D(m, n, j), PI(m, n, j)} при 1 ≤ m ≤ w, 

де:  

 F(m, n) – множина функцій, що їх може виконувати функціональний 

блок m версії n;  

 I(m, n, j) дорівнює “1”, якщо функціональний блок FB(m, n) має інтер-

фейс з функціональним блоком FB(j, n) для j = 1, 2, …, x, де x – це кількість фу-

нкціональних блоків, що розглядаються в цій архітектурі, та “0”, якщо інакше;  

 D(m, n, j)  – множина даних, що передаються через інтерфейс I(m, n, j) 

для всіх j, таких, що I(m, n, j) = 1;  

 PI(m, n, j)} – протокол обміну даними через інтерфейс I(m, n, j) для всіх 

j, таких, що I(m, n, j) = 1. 

Припускається, що існує деякий розділ з такими частинами, що не перек-

риваються:  

{FB(m, n)} = P(1, n) U P(2, n) U P(3, n)… U P(y, n) при m = 1, 2, …, x. 

Тоді архітектура підприємства A(n) визначається як 

A(n) = {P(k, n)}, k = 1, 2, …, y. 

У цьому формалізованому описі:  

 множину {P(k, n)}, k = 1, 2, …, y називають описом архітектури; 

 множину α(m, n) = {F(m, n), I(m, n, j), PI(m, n, j)} для деякого 1 ≤ m ≤ w 

(тобто те саме, що й FB(m, n), але з пропуском D(m, n, j) для всіх припустимих 

значень j) називають множиною атрибутів архітектури A(n). По суті, множина 

атрибутів є множиною угрупувань функцій, самих функцій, інтерфейсів та про-

токолів застосованих до протоколів;  

 множину протоколів PI(m, n, j)}, встановлених для організації обміну 

даними через інтерфейси I(m, n, j) для всіх j, де I(m, n, j) = 1, називають множи-

ною стандартів архітектури підприємства;  

 якщо канонічна множина обладнання E(n, m) визначається як E(m, n) = 

{E(m, n, i), i = 1,2, …, z}, де E(m ,n, i) підтримує FB(m, n) для деяких i = 1, 2, …, 

z та E(m, n) – єдине припустиме обладнання для підтримки FB(m, n), то його 
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розглядають як список схваленого обладнання функціонального блоку m у мо-

мент часу n. Об'єднання всіх множин E(n) = {E(n, m), m = 1, 2, …, w} складає 

список схваленого обладнання підприємства. 

З урахуванням різноманітності архітектурних моделей (сучасні підходи 

регламентують до тридцяти типів моделей або окремих діаграм, що структуру-

ються різними вимірами [3]) стає очевидною обмеженість описаної моделі. 

Результати проведеного дослідження показали, що, незважаючи на відсу-

тність формальної моделі та єдиного підходу, на практиці інтеграція успішно 

реалізується на нижніх рівнях архітектури (на рівні системної архітектури) – в 

рамках окремої моделі або їх угрупування.  

У сучасних інструментальних засобах моделювання сполучення між мо-

делями виконується на основі репозиторію (бази даних), що містить дані усіх 

моделей. Якщо дані, між якими встановлюється відповідність, записані в різні 

файли/бази даних, використовуються спеціальні формати обміну даними. На-

приклад, формат ReqIF (Requirements Interchange Format, формат обміну вимо-

гами) надає можливість зв'язати базу вимог та дані моделі. З погляду користу-

вача, обидва репозиторії працюють як одна модель – використовуючи загальну 

систему навігації, він може переходити від вимог до елементів архітектури і в 

зворотному напряму, не помічаючи бар'єрів, хоча зв’язок не є постійним і сис-

тема має відстежувати версії репозиторіїв для визначення правильної конфігу-

рації в рамках відповідної дисципліни.  

Сучасні мови моделювання, зокрема, SysML [4], дотримуються принципу  

розмежування моделі та її подання. Мова визначається семантикою, абстракт-

ним синтаксисом, нотацією (конкретним синтаксисом) і типами діаграм (видів). 

Інформація щодо діаграми, така як розташування або розмір елемента, зберіга-

ється відокремлено від модельної інформації. Таким чином, у той час, коли ко-

ристувач розробляє і редагує діаграму, у фоновому режимі створюється власне 

модель. При цьому діаграму можна розглядати як окремий випадок вигляду, що 

є результатом добування з репозиторію інформації, потрібної користувачеві. 

Передбачені нотацією типи діаграм (чотирнадцять в UML та дев'ять в SysML) є 

стандартними типами виглядів, але користувач може створювати й додаткові, в 
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тому числі, і змінюючи форму подання (текстовий документ або таблиця за-

мість діаграми). 

Діаграми не існують ізольовано, вони взаємопов'язані між собою і мають 

ділянки перетинання, подаючи ключові аспекти системи з різних точок зору. З 

цією метою створюються спеціальні  подання з відповідною назвою – точки зо-

ру (Viewpoint), що являють собою описи моделі для певного учасника (їх гру-

пи), для якого вказують такі властивості: мета, зацікавлені учасники, предмет 

інтересу учасників, мова і методи подання.  

Для логічної організації моделі використовуються пакети. Діаграма паке-

тів призначена для групування елементів моделі у просторі імен, подання та на-

вігації у браузері інструментального засобу, а також підтримки повторного ви-

користання елементів моделі, контролю доступу, керування конфігурацією мо-

делі (check-in/out), обміну даними. Модель можна організувати за ієрархією си-

стеми (система-підсистема-компонент), за стадіями життєвого циклу, за група-

ми (командами) учасників, за типом елементів моделі (типом діаграм), за еле-

ментами моделі, що ймовірно змінюються разом, за елементами моделі, 

об’єднаними для підтримки повторного використання (бібліотека моделей), за 

точкою зору або комбінацією вищенаведених способів. 

Іншим засобом інтеграції окремих моделей та їх складових є інструменти 

відстеження (трасування). Діаграми трасування застосовуються для визначення 

та аналізу різноманітних зв'язків, що їх раніше не було встановлено, без дотри-

мання вимоги оперування лише одним типом елементів або елементами, що 

стосуються одного етапу проектування.  На одній діаграмі можуть бути прису-

тні вимоги, прецеденти, класи, елементи користувацького інтерфейсу. Таким 

чином утворюються як безпосередні зв’язки, так і опосередковані. За допомо-

гою діаграми трасування можна відстежити, як певну вимогу реалізовано у сис-

темі та пройти шлях від початкового запиту через реалізацію в моделі до розго-

рнутої фізичної системи або процесу або у зворотному напряму. Результати ві-

дстеження використовуються для керування елементами, створення звітних до-

кументів або визначення розташування елементів у структурі моделі. 

Схожі можливості має механізм розміщення, що підтримується в 

SysML, – за допомогою гнучких таблиць (матриць розташування) або відповід-
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них зв’язків можна розташувати вимоги, функції та структурні елементи, що 

забезпечує автоматизовану верифікацію і валідацію, а також геп-аналіз. З пог-

ляду інтеграції найбільший інтерес являє собою можливість відображення фун-

кціональних блоків на фізичні з урахуванням різних типів архітектури. Якщо 

кожен функціональний блок відображається на один фізичний блок (співвідно-

шення 1:1), таку архітектуру називають модульною. Інтегральна архітектура 

охоплює всі інші типи співвідношень (1:N, N:1, N:N). Необхідність інтеграль-

ності архітектури виникає, зокрема, для правильного розташування нефункціо-

нальних вимог. 

У SysML також передбачено унікальний вид діаграм – діаграму парамет-

рів, що використовується для вираження інформації про системні обмеження. 

Ці обмеження звичайно приймають форму математичних моделей (рівнянь і 

нерівностей), які визначають набір припустимих значень в працюючій системі. 

Кожна змінна виразу (параметр обмеження) прив’язується до якоїсь характери-

стики, що існує в моделі, – до самого блоку або до значення однієї з властивос-

тей блоку чи довідкових властивостей. Таким чином SysML дозволяє довільну 

складну математичну модель накласти на різні частини довільної складної 

структурної моделі. 

Нарешті, слід зазначити що зв’язки між моделями реалізуються для здій-

снення перетворень «модель–модель», що є основою концепції архітектури, ке-

рованої моделями (MDA). Типові сценарії передбачають автоматичне відобра-

ження вхідних моделей (моделі UML, моделі процесів BPMN, моделі даних, 

моделі користувацьких типів на базі EMF тощо) на більш деталізовані моделі, 

призначені для конкретної мети. Прикладом може бути перетворення моделі 

UML в модель даних або моделі визначення вимог – у модель прецедентів 

UML. У концептуальному плані обчислювально-незалежна модель (CIM) пере-

творюється у платформо-незалежну (PIM), а остання, в свою чергу, – у платфо-

рмо-залежну модель (PSM) і навпаки. Інструментальні засоби зазвичай пропо-

нують основані на стандарті QVT мови для вираження найбільш поширених 

перетворень моделей з можливістю створення файлу трасування, що зберігає 

відображення між моделями і надає можливість відстежити хід операції і по-

вторно використати результати. Основою мови QVT є структурні компоненти 
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мови OCL. Стандарт QVT також використовується для відображення моделей у 

структуровані документи, зокрема XSD, WSDL, BPEL. Для перетворень «мо-

дель-текст» використовуються й інші технології, зокрема, xPand, JET, EMF API. 

На основі аналізу описаної вище практики було зроблено висновок про 

необхідність введення до складу архітектури нового самостійного компоненту 

«відношення» на рівні моделі, діаграми, їх характеристик, властивостей елеме-

нтів і зв'язків між останніми. Для всіх перелічених компонентів визначено не-

обхідність характеристик, які б уможливлювали відповідні відношення та нада-

вали можливість зробити добірку даних відповідно до потреб зацікавленої осо-

би або задачі, що вирішується. Для кожного рівня ієрархічної структури архіте-

ктури підприємства набір характеристик є специфічним, хоча і містить спільні 

елементи. 

Архітектура – комплекс взаємопов’язаних моделей A(v, s), що визнача-

ється версією v та статусом s. Версія архітектури – це її стан, офіційно прийня-

тий, формально позначений і зафіксований в конкретний момент часу. Крім 

унікального порядкового номера, ідентифікатор версії може містити набір ат-

рибутів, специфічних для даної  версії. Окрема версія архітектури повинна міс-

тити повний набір моделей, достатній для вирішення поставлених завдань. Вер-

сія архітектури може визначати версії моделей М(i, h), що входять до її складу: 

h=v. Але на практиці під час варіативного проектування, аналізу сценаріїв роз-

витку або дослідження альтернативних конфігурацій це може призвести до не-

виправданих дублювань, тому доцільно розглядати архітектуру як множину 

моделей М(i, h, v) та відношень між ними RM(i, h, j, l, t, v), де i, j –моделі, h, l – 

відповідно, їх версії, t – тип відношення для архітектури версії v. 

Статус показує, який стан підприємства відображає архітектура (поточ-

ний, бажаний, нормативний) та можливий характер її використання (орієнтов-

ний-оптимістичний, орієнтовний-песимістичний тощо).  

Кожна версія архітектури має множину інтегральних характеристик 

ОА(х, v, g), розрахункових або сформованих експертним шляхом (g – джерело 

оцінки). Такі характеристики мають розглядатись, виходячи з цільових оцінок 

ОА'(х, w, v) версії w, яка може варіюватись залежно від версії самої архітектури 

та її статусу.  
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Тоді подання архітектури буде виглядати так: 

A(v, s) = {М(i, h, v), RM(i, h, j, l, t, v), ОА(х, v, g)} 

Версія архітектури має зіставлятись з набором параметрів що відобража-

ють її контекст – стан оточуючого середовища, за якого така версія архітектури 

існує або запланована, зроблені припущення, обґрунтування та прийняті рі-

шення щодо архітектури в цілому. Найважливішим елементом контексту архі-

тектури є бізнес-цілі та пов’язані з ними вимоги щодо якості, які визначають 

вибір архітектурних підходів та рішень. Для різних зацікавлених осіб цей набір 

може варіюватись, а окремі його параметри u матимуть різний пріоритет, тому 

визначається множина параметрів К(u, v, sh, p), де sh – зацікавлена особа, а p – 

виставлений нею пріоритет. Розгляд ієрархії параметрів виходить за межі дано-

го дослідження. Результати узгодження вимог записують як цільові оцінки ар-

хітектури (див. вище). 

Інтегральні оцінки архітектури носять індикативний характер через висо-

кий ступінь узагальнення і можуть використовуватись для виявлення потенцій-

них ризиків, аналізу чутливості, оцінювання проектних рішень на ранніх стаді-

ях а отже неточність і суперечливість, відношення «характеристики архітекту-

ри – параметри» та «характеристики архітектури – цільові оцінки» мають уточ-

нюватись через відношення параметрів і цільових оцінок з характеристиками, 

що визначаються на рівні моделей ОМ(b, i, h) або окремого елементу ОE(c, f, h) 

для версії моделі h. 

Модель в даному випадку – це абстракція підприємства, його складових 

або аспектів функціонування у формі множини діаграм y, кожна з яких подає 

компонент моделі i та є складовою відношень t з іншими діаграмами z, а також 

сукупності характеристик моделі b:  

М(i, h, v) = {D(y, i, h), RD(у, z, t, h), ОМ(b, i, h)} 

У свою чергу, діаграма y визначається множиною елементів, які є най-

меншими структуроутворюючими компонентами архітектури (блок структури, 

етап процесу тощо) і мають множину характеристик ОE(k, c, f, y, h). При цьому 

кожен елемент системи c має щонайменше одне відношення t з іншим елемен-

том системи e: 

D(y, i, h) = {EL(c, f, y, h), ОE(k, c, y, h), RE(c, e, t, h)} 
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Для кожного елемента, крім специфічних характеристик, встановлюється 

ознака варіативності f, яка надає можливість відрізнити центральні, обов’язкові 

елементи від необов’язкових. Обов’язкові елементи присутні в усіх комбінаціях 

і незалежні від варіативних елементів, які присутні лише в деяких комбінаціях. 

Зміна складу варіативних елементів надає можливість дослідити різні варіанти 

моделі.  

Відношення між системними компонентами всіх рівнів не обмежуються 

структурними частинами, де їх було визначено. Елемент може мати відношення 

до елементів як власної діаграми, так і до елементів, поданих на інших діагра-

мах. Те саме справедливо для діаграм і моделей. Для аналізу крос-

компонентних відношень слід робити відповідні добірки. 

Якщо версії архітектури та її компонентів надають можливість відстежи-

ти хронологію змін, то на основі встановлених відношень можна дослідити під-

порядкування компонентів та залежності між ними. Для відстеження наслідків 

змін мають бути визначені ланцюги відношень 

LR (t, h) = RE(c, e, t, h) U RE(e, n, t, h) U RE(n, xx, t, h) …   

Таким чином розроблена модель забезпечує як різноманітність подань 

системних компонентів на всіх рівнях, так і багатоаспектні зв’язки між ними, 

що забезпечують інтегрованість архітектури. 
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3.5. Концептуальный базис информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия в хроноэкономике 

В современных условиях становления информационного общества вслед-

ствие нестабильности внешней среды и возникновения экстремальных условий 

функционирования, как на отраслевом уровне, так и на уровне конкретного 

предприятия возникает необходимость выработки способности хозяйствующих 

субъектов к сопротивлению негативным воздействиям. Такие воздействия 

представляют угрозу разрушения ресурсного потенциала предприятия, увели-

чивают риски и потери при осуществлении управленческих решений, и поэто-

му представляют собой угрозы устойчивому функционированию и безопасному 

развитию предприятия. Процессы глобализации международных рынков, рост 

рисков и волатильности валют, процентных ставок, курсов ценных бумаг и цен 

на сырьевые товары обуславливают актуальность проблемы экономической 

безопасности. Достоверный прогноз состояния экономической безопасности и 

ее составляющих, быстрая реакция экономической систем на происходящие со-

бытия, а также правильный выбор момента времени для реализации того или 

иного решения могут дать решающие преимущества в конкурентной борьбе и 

обеспечить устойчивое развитие бизнеса. 

Ведение экономически безопасного бизнеса осуществляется в конкурент-

ной среде через набор стратегических и тактических действий, в ходе которых 

ситуация постоянно меняется и необходимо ежеминутно представлять себе как 

можно более реалистичную картину как собственной компании, так и внешней 

среды. Развитие информационных технологий, сетевой экономики и глобаль-

ной сети Интернет привело к резкому возрастанию мобильности капиталов и 

чувствительности мировых финансово-экономических и социальных процессов 

к информационным воздействиям [1], которые фактически выступают факто-

рами угроз информационной составляющей экономической безопасности. Тес-

ная взаимосвязь информационной составляющей безопасности и общей систе-

мой экономической безопасности предприятия выражается через уязвимость к 
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угрозам информационных атак в финансово-хозяйственной деятельности. На 

макроуровне виртуализация мировой экономики обусловливают сильную зави-

симость финансового сектора от информационных и обслуживающих техноло-

гий [3]. Деятельность предприятия в информационное пространство и реализа-

ция через него бизнес-транзакций, делает его зависимым от качества информа-

ционного поля предприятия и «имиджа» в этом пространстве.  

Многообразие и сложность хозяйственной деятельности предприятия 

обуславливают её уязвимость даже к относительно малой угрозе информацион-

ной безопасности внешнего и внутреннего характера, что оказывает дальней-

шее воздействие на общую систему экономической безопасности предприятия. 

В связи с этим происходят процессы трансформации систем управления пред-

приятием. Так, корпоративные системы по своим характеристикам быстро при-

ближаются к архитектурам, построенным по принципам архитектуры общей 

информационной среды поля боя, которая совершенствуется уже в течение не-

скольких лет [1]. Всё это даёт основание для постановки проблемы получения 

принципиально нового знания о времени принятия управленческого решения с 

целью получения наибольшего эффекта от его реализации. 

Комплексный анализ к исследованию проблемы экономической безопас-

ности позволяет ее рассматривать как такое состояние системы корпоративных 

ресурсов, которое обеспечивает мобилизацию, сбалансированность и опти-

мальное управления и использования ресурсов предприятия (информации и 

технологии, капитала, персонала, предпринимательских прав и возможностей) с 

целью обеспечения устойчивого функционирования, динамического всесторон-

него развития предприятия, активного противодействия различным негативным 

воздействиям как со стороны внешней, так и внутренней среды. Для информа-

ционной составляющей безопасности, как и для экономической безопасности 

предприятия в целом, характерен ряд особенностей, которые позволяют рас-

крыть ее сущность (рис. 1). 

Основная идея подхода к ведению бизнеса в рамках концепции «пред-

приятия реального времени» (Real-Time Enterprise) состоит в том, что в управ-

лении задействована не одна или несколько корпоративных информационных 
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систем предприятия, а своеобразная единая «операционная бизнес-система ре-

ального времени» [2]. Основными характеристиками таких систем являются - 

возможность сбора любых необходимых данных в реальном времени и их об-

работка в максимально короткий срок или в реальном времени, т. е. задержка 

между фактом регистрации в системе данных о появлении внутреннего или 

внешнего события и возможностью сформировать ответную реакцию должна 

быть минимизирована. Это позволяет качественно повысить эффективность 

разрабатываемых систем управления информационной безопасностью пред-

приятия. 

 

Рис. 1. Характерные особенности информационной безопасности предприятия 

Тем не менее, только лишь увеличение производительности и функцио-

нальности информационных систем предприятия недостаточно для его управ-

ления в соответствии с концепцией RTE. Необходима достоверная и качествен-
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ная модель, учитывающая как внутренние, так и внешние факторы. Так как ин-

формационные сигналы о событиях в первую очередь влияют на финансовые 

индикаторы экономической безопасности, которые взаимосвязаны, то послед-

ние также можно представить в виде сети финансовых агентов. Общая модель 

системы экономической безопасности, таким образом, может быть представле-

на в виде взаимосвязанной системы из трёх сетей: сети ключевых показателей 

экономической системы (экономических агентов), сети финансовых потоков 

(финансовых агентов) и сети информационных сигналов (информационных 

агентов) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимосвязи информационных, финансовых и экономических 

агентов в тройственной сети хроноэкономики 
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1. Ключевые индикативные показатели (КИП) экономической безопасно-

сти предприятия рассматриваются как экономические агенты, характеристики 

которых имеют волновые свойства и подвержены стохастическим изменениям. 

2. КИП представляют собой вершины сети, на которые воздействуют 

внешние информационные и финансовые агенты. 

3. Информационные и финансовые сети, в среде которых формируются 

угрозы ЭБП, обладают волновыми свойствами, а их агенты также подвержены 

стохастическим изменениям. 

На основании этих предположений можно сформировать общую мен-

тальную карты представления системы  информационной безопасности (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ментальная карта модели системы информационной безопасности 

Для идентификации информационной угрозы против экономического 

конкурента особое значение придаётся такому инструменту как резонансное 

воздействие. Если исходить из фундаментальной гипотезы о волновых свой-

ствах экономических процессов, то и вероятности в виртуальной области собы-

тий представляют собой некие «волны вероятности» и событие реализуется, ко-

гда эти волны образуют некий резонанс. Явление резонанса получило широкое 

распространение в среде учёных и специалистов многих областей деятельно-

сти, в том числе и экономики, о чём свидетельствует анализ частоты встречае-

мости слова «резонанс» в поисковых системах сети Internet. Практическое ис-
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пользование явления «резонанс» в экономике связано, в первую очередь, с его 

применением для ослабления или уничтожения конкурента путём резонансного 

информационного воздействия на его имидж (гудвил) или рейтинг в деловой 

сфере его партнёров по бизнесу. Резонансная технология воздействия на конку-

рента может включать в себя [2]: 

а) когнитивные схемы, 

б) коммуникативные схемы, 

в) собственно резонансные схемы. 

Использование когнитивной схемы можно представить в виде лавины, 

когда вброшенный в массовое сознание образ в этом сознании вызывает массу 

всё увеличивающихся негативных ассоциаций. Мысль, высказанная по поводу 

конкурента, при определённых условиях начинает существовать в массовом со-

знании или в сознании его деловых партнёров. Например, присвоение «мусор-

ного» рейтинга предприятию может оказать негативное отношение (ассоциа-

цию) к нему и привести к отказу от сотрудничества с ним. 

В кризисные периоды информационные угрозы становятся особенно зна-

чимыми, что связано с резким повышением роли информации в это время. 

Негативные информационные воздействия на конкурента приводят к нараста-

нию кризисных явлений в его операционной деятельности и в дальнейшем об-

наруживаются в неудовлетворительном состоянии его баланса. Основной фор-

мой проявления финансового кризиса выступает существенное нарушение фи-

нансового равновесия предприятия. Нарушение финансового равновесия пред-

приятия в процессе протекания финансового кризиса характеризуется потерей 

платежеспособности, снижением финансовой устойчивости и рядом других па-

раметров, обеспечивающих финансовую безопасность предприятия в процессе 

его развития. 

Раннее обнаружение проявления угроз информационной безопасности и 

последующих кризисных симптомов в финансовой деятельности предприятия 

является одним из необходимых условий для предотвращения его кризиса. Си-

стему диагностики угроз информационной безопасности предприятия можно 

представить в виде двух основных подсистем: 
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1) экспресс-диагностики угроз информационной безопасности; 

2) фундаментальной диагностики информационной безопасности. 

Подсистема экспресс-диагностики информационной безопасности подра-

зумевает проведение регулярного мониторинга и оценки угроз, осуществляе-

мой на базе данных информационной системы управления предприятием. Ос-

новной целью данной диагностики является раннее обнаружение признаков по-

тенциального развития, т.е. угрозы информационных атак на систему предпри-

ятия и предварительная оценка масштабов кризисного его состояния. Экспресс-

диагностика финансового кризиса осуществляется по следующим основным 

этапам: 

Этап 1. Идентификация объектов наблюдения «кризисного поля», состоя-

ние которых может нести угрозу информационной безопасности. В современ-

ных экономических условиях присутствуют практически все аспекты хозяй-

ственной деятельности предприятия, которые могут генерировать данную угро-

зу. Поэтому система наблюдения «кризисного поля» должна строиться с учетом 

степени генерирования этой угрозы путем выделения наиболее существенных 

объектов по данному критерию.  

Этап 2. Предварительная оценка масштабов кризисного его состояния. На 

наш взгляд, с учётом возможности действий информационных угроз на систему 

предприятия, способной в дальнейшем привести к угрозе потери экономиче-

ской безопасности и банкротства предприятия, вышеприведенный перечень 

объектов «кризисного поля» должен быть дополнен показателем «уровня ин-

формационной угрозы». Гамма «уровня угрозы информационной безопасности 

может состоять из синего, жёлтого и красного цветов – по нарастающей в зави-

симости от степени ее вероятности [3]. Каждый из вышеназванных цветов ха-

рактеризует определенную степень угрозы информационной безопасности и 

предполагает принятия руководством предприятия экстренных мер информа-

ционного и организационного противодействия. При этом заранее должны быть 

разработаны планы соответствующих мероприятий, как для первого, так и для 

второго случая: 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

303 

– повышенный уровень информационной угрозы, когда появляются  

признаки скрытых попыток негативного воздействия на безопасность предпри-

ятия через массовые коммуникационные каналы. При этом аналитики и руко-

водство предприятия предпринимают превентивные меры в соответствии с те-

кущей обстановкой; 

– высокий уровень информационной угрозы применяется тогда, когда 

информация об угрозе нашла свое подтверждение. В этой ситуации предприя-

тие использует свои собственные ресурсы и возможности для его предотвраще-

ния в соответствии с ранее разработанными стратегиями; 

– очень высокий уровень информационной угрозы, вводится в случаях, 

когда собственных ресурсов и резервов предприятия не хватает для его предот-

вращения и необходима внешняя помощь.  

В рамках предложенной концепции системы информационной безопасно-

сти агенты информационной и финансовой сетей можно рассматривать как вза-

имосвязанные случайные события. В виртуальной области, в которую мы 

включаем существенные случайные события, влияющие на ключевые индика-

тивные показатели информационной безопасности, существуют упорядоченные 

структуры взаимосвязанных событий, и вероятность появления отдельного со-

бытия можно представить в виде заданного графа Байесовской сети. Формаль-

но, байесовская сеть — это направленный ациклический граф, каждой вершине 

которого соответствует случайная переменная, а дуги графа кодируют отноше-

ния условной независимости между этими переменными. Вершинами, в данном 

случае, выступают индикативные показатели информационной безопасности. 

Байесовские сети доверия позволяют решать две важные задачи: осуществле-

ние диагностики и построение прогноза.  

Сложность применения сетей доверия к исследованию реальных эконо-

мических процессов заключается в громоздкости вычислений при больших 

размерах сетей и неточности оценок вероятности появления событий. Данную 

проблему можно решить, если рассматривать случайные события как бинарные 

переменные на основе бинарной модели выбора [8]. Модель бинарного выбора, 
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применяемая в эконометрике, – это модель зависимости бинарной переменной 

от совокупности факторов.  
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Построение обычной линейной регрессии для таких переменных теорети-

чески некорректно, так как условное математическое ожидание таких перемен-

ных равно вероятности того, что зависимая переменная примет значение 1, а 

линейная регрессия допускает и отрицательные значения и значения выше 1. 

Поэтому обычно используются некоторые интегральные функции распределе-

ния. В логистическом распределении вероятность события определяется функ-

цией 

iZii
e1

1
ZFY )(


 ; iikkijji11 0 e + xb + ... + xb + ... + xb +b = Z

,
 

где iY  – уровень информационной безопасности предприятия; 

xi – индикативные показатели информационной безопасности предприя-

тия; 

Z – внутренняя переменная позиционирующая как функция объясняющих 

переменных. 

Таким образом, комбинированный подход к построению модельного ба-

зиса оценки информационной составляющей безопасности на основе сетей до-

верия и бинарных моделей расширяет возможности первого и второго методов 

и имеет большую объяснительную способность, чем каждый из них в отдельно-

сти. В модели экономической безопасности на основе представленной трой-

ственной сети таким фундаментальным свойством происходящих в ней процес-

сов является их колебательный или волновой характер, выраженный в комби-

нации гармоник, определяемых свойствами элементов этих подсистем. Рас-

смотренный подход к формированию и построению общей системы информа-

ционной составляющей экономической безопасности предприятия позволяет 

качественно повысить эффективности принятия решений в его управлении, 

разработках экономически безопасных стратегий функционирования и разви-

тия. 
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3.6. Методологія управлінського моніторингу 

Однією зі складних проблем в управлінні є розроблення раціональних 

управлінських рішень на підставі достатньої та достовірної інформації. Ця об-

ставина визначає необхідність розвитку теорії та практичного застосування мо-

ніторингу в системі підтримки прийняття управлінських рішень, або управлін-

ського моніторингу. Увага до проблеми управлінського моніторингу поясню-

ється, з одного боку, початком його застосуванням в управлінні соціально-

економічними системами, а з іншого — новими проблемами, пов’язаними з фо-

рмуванням його як цілісної системи, визначенням методів його проведення та 

визначенням його ефективності. Усе це викликає підвищений інтерес до розро-

блення різних аспектів застосування управлінського моніторингу на різних іє-

рархічних рівнях економіки й у різних її сферах. 

Теоретичним та прикладним питанням моніторингу присвячена значна 

кількість публікацій, в яких закладено фундамент вирішення даної проблеми. 

Різні дослідники в залежності від задач, що вирішуються у тій чи іншій сфері 

знання, виділяють різні сторони моніторингу, трактуючи його як спостережен-

ня, оцінювання, прогнозування стану якогось явища або процесу з метою попе-

редження небажаних змін в обстановці [1], неперервний контроль [2], попере-

дження накопичення критичної маси явищ, що негативно впливають на приро-

дне середовище [3], систему заходів, що дозволяють безперервно стежити за 

станом певного об'єкта, реєструвати його найважливіші характеристики, оці-

нювати їх, оперативно виявляти результати впливу на об'єкт різних процесів і 

факторів [5] тощо. 

Разом з тим, існує хибна думка про те, що моніторинг являє собою самос-

тійний інструмент управління станом об’єкта [4, 8, 9 та ін.] на противагу тому, 

що «основну сферу практичного застосування моніторингу можна визначити як 

інформаційне обслуговування органів управління або громадськості на різних 

рівнях управління» [6, с. 100 ], тобто він є лише складовою інформаційного за-

безпечення процесу управління. 
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Практично всі автори сходяться у тому, що моніторинг пов'язаний з сис-

темою повторюваних спостережень у просторі і в часі з певними цілями і, як 

правило, відповідно до заздалегідь розробленої програми, що це процес систе-

много спостереження, проведення додаткових обстежень, діагностики стану і 

тенденцій розвитку об’єкта. Існують різні думки щодо формування інформа-

ційної бази моніторингу, а саме: використання власної аналітичної бази у ви-

гляді експертних оцінок, відносних оціночних показників, індикаторів, проце-

дур опитувань, анкетування тощо. 

Аналіз літературних джерел, присвячених дослідженню моніторингу, сві-

дчить про те, що у них розглядаються питання його визначення, організації та 

інформаційного забезпечення у конкретних предметних царинах. При цьому ві-

дсутня загальна методологія створення і функціонування управлінського моні-

торингу. 

При характеристиці системи управління слід виходити із двох взаємопо-

в'язаних підходів: з одного боку – це управління спеціальним органом, який 

утворює особливу підсистему в організаційній системі (керівну, що взаємодіє з 

керованою підсистемою), а з іншого – наявність самоорганізації як специфічної 

властивості, характерної для відкритих систем.  

Своєю чергою, система управління є однією з основних підсистем склад-

ної соціально-економічної організації. Упорядкованість елементів у соціально-

економічній системі, інтеграція і взаємодія їх із зовнішнім середовищем забез-

печуються внутрішніми органами та механізмами управління. 

До найважливіших і суттєвіших властивостей системи належать: взаємо-

залежність і взаємодія системи із зовнішнім середовищем; структурованість й 

ієрархічність; цілеспрямованість; самоорганізація; альтернативність шляхів фу-

нкціонування і розвитку систем; пріоритет якості, тобто виживають ті системи, 

які з усіх чинників функціонування та розвитку віддають пріоритет якості в 

усіх аспектах; пріоритет інтересів системи вищого (глобального) рівня перед 

інтересами її компонентів. 

Для визначення якісних і кількісних характеристик (показників) системи 

управління необхідно вирізнити її складові. У кожній із виокремлених груп слід 
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розглядати параметри зовнішнього і внутрішнього середовища, зв'язків та 

управлінського впливу. 

Необхідність виокремлення зовнішнього середовища зумовлена важливі-

стю визначення тих його об'єктів, які не входять до системи управління, що ро-

зглядається, але справляють вплив на процес функціонування і розвитку 

об’єкта моніторингу. Якщо системою є організація, то визначення чинників її 

зовнішнього середовища дає змогу обґрунтованіше вирішувати питання страте-

гічного управління, маркетингу, роботи з керівними органами, спонсорами то-

що. 

Для характеристики системи управлінського моніторингу вирізнено сім 

ознак, в основі яких лежить поелементний підхід до формування та функціону-

вання розглядуваної системи (табл. 1).  

Таблиця 1 

Системотвірні ознаки та прояв їх у системі моніторингу 

№ Системотвірна ознака Наявність у системі управлінського моніторингу 

1 Конкретна загальна мета всієї 

сукупності елементів 

Забезпечення управління для його ефективного функці-

онування якісною, своєчасною, надійною, доступною 

інформацією 

2 Підпорядкування завдань кож-

ного елемента загальній меті 

системи 

Робота зі створення умов досягнення головної мети і 

контроль за її виконанням кожним елементом 

3 Усвідомлення кожним елемен-

том своїх функцій, що випли-

вають з поставленого завдання 

Кожен елемент діє відповідно до загальної мети і своїх 

завдань, спрямованих на збирання достовірної інфор-

мації 

4 Виконання кожним елементом 

своїх функцій, що випливають з 

поставлених задач 

Функціональний розподіл обов'язків побудовано на то-

му, щоби кожен працівник надавав найповнішу якісну 

інформацію про всі параметри об'єкта 

5 Конкретні відносини між еле-

ментами системи  

Формуються відповідно до функціональних обов'язків і 

наявності структури управління 

6 Наявність органу управління Для системи характерна наявність управління процесом 

формування, впровадження та реалізації управлінського 

моніторингу, що входить до складукерівної підсистеми 

7 Обов'язковий зворотний зв'язок Вивчення результатів діяльності та запитів зовнішнього 

середовища здійснюють в процесі управлінського моні-

торингу 

На основі такого підходу визначають характеристики основних системот-

вірних ознак, необхідних при формуванні та функціонуванні управлінського 
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моніторингу: цілей і завдань, усвідомлення та виконання елементами своїх фу-

нкцій, взаємодії елементів, наявності органу управління та зворотного зв'язку.  

У кожному випадку можна формулювати ширші цілі управлінського мо-

ніторингу, звідси – ширше розуміння завдань кожним елементом. Проте, вибу-

довуючи головну мету, необхідно спиратися на те, що для всіх елементів сис-

теми отримання якісної інформації є головним, вирішальним для всіх видів дія-

льності всіх її елементів. 

Наявні різновиди систем найяскравіше виявляються у відносинах між 

конкретними елементами системи, що підтверджується наявністю різних струк-

тур управління, специфікою функціональних обов'язків як адміністрації, так і 

кожного працівника. 

Зворотний зв'язок до теперішнього часу традиційно здійснюється у формі 

контролю, але сучасний рівень розвитку теорії систем та інформаційного мене-

джменту дає змогу розробити методи його здійснення у формі управлінського 

моніторингу. 

Відповідно до загальної теорії систем цілі системи є основною системот-

вірною ознакою організаційної системи, яка цементує систему, бо об'єднує всі її 

складові. Своєю чергою, кожен елемент системи має свої цілі. Важливо, щоб 

цілі елементів і системи загалом збігалися. Виходячи з цього, керівництво фор-

мує дерево цілей об’єкта. Для системи управлінського моніторингу нижнього 

рівня ієрархії цілей може бути спільна мета відстеження параметрів конкретно-

го об'єкта. Щоб головні цілі, обрані керівником об’єкта для системи управлін-

ського моніторингу, реалізовувалися, потрібне чітке підпорядкування їм кож-

ного елементу системи управління, усвідомлення своїх функцій, прийняття та 

реалізація їх. Для досягнення максимальної ефективності при формуванні цілей 

використовують різні методи. Серед них можна назвати делегування повнова-

жень, методи експертних оцінок (метод Дельфі, мозкового штурму тощо), діло-

вих ігор, активних семінарів, творчих майстерень тощо. Активізація діяльності 

співробітників у розробленні та прийнятті як загальних, так і особистих цілей 

дозволить їм активніше їх вирішувати, спираючись на принципи програмно-

цільового управління. 
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Таким чином, теорія систем є підґрунтям системного підходу до вивчення 

об’єктів та управлінням ними, головними особливостями якого є динамічність, 

взаємодія і взаємозв'язок, комплексність, цілісність, співпідпорядкованість, ви-

різнення провідної ланки. При застосуванні системного підходу створюються 

умови для розроблення науково обґрунтованих варіантів виконання поставле-

них перед управлінням завдань, визначення ефективності цих варіантів і при-

йняття найдоцільніших із них.  

Щоб моніторинг по-справжньому був дієвим, необхідне формування його 

системи на основі науково розробленої методології та практико-орієнтованих 

методик. Актуальність створення такої системи пов'язана з тим, що, по-перше, 

за сучасних умов розвитку суспільство висуває великі вимоги до управління, 

зобов'язуючи до внесення істотних змін в управлінський процес. По-друге, по-

силення уваги до моніторингу випливає з необхідності врахування темпів тран-

сформації зовнішнього середовища, в тому числі положення про суперечливий, 

але взаємопов'язаний характер цих змін. Усе перелічене висуває вимогу систе-

много підходу як до управління в загалом, так і до моніторингу зокрема. По-

третє, наявність системи моніторингу в організації управління дозволяє уника-

ти невиправданого дублювання збирання моніторингових даних різними під-

розділами та організаціями. Вивільнені час і кошти дають змогу використову-

вати їх для вирішення нагальних проблем розвитку, приділяти увагу іншим ас-

пектам і підсистемам управління. З огляду на динамічність змін у соціально-

економічній системі такий резерв часу особливо потрібен. І, по-четверте, як по-

казує практика, створення системи моніторингу само по собі не веде до перед-

бачуваних результатів.  

Вирішення наявних проблем застосування управлінського моніторингу 

слід розпочинати з формування його концепції.  

За загальносистемною концепцією формування управлінського монітори-

нгу має включати такі складові: цілі і задачі моніторингу; види моніторингу; 

принципи проведення; використовувані ресурси; періодичність збирання моні-

торингової інформації та терміни її подання; методи збирання моніторингових 
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даних; вид подання отриманих моніторингових даних; шляхи розповсюдження 

моніторингової інформації. 

При створенні концепції системи управлінського моніторингу потрібно 

вирішувати питання, пов'язані з визначенням його можливостей, об'єкта спо-

стереження, побудовою теоретичної моделі моніторингу, виявленням предмета 

моніторингу, пов'язаного з урахуванням трансформацій на різних рівнях, роз-

робленням інструментарію проведення моніторингу та визначення вибірки, 

пошук найбільш економічного й адекватного джерела отримання інформації. 

Далі треба виявити можливі проблеми розроблення управлінського моніторин-

гу та шляхи їх подолання. 

Створення системи управлінського моніторингу дає керівникам об’єктів 

такі можливості: 

визначати, які з підрозділів потребують пильної уваги для поліпшення їх-

ньої діяльності; 

забезпечувати отримання керівниками кожного підрозділу регулярної ін-

формації про показники діяльності; 

сприяти мотивації підрозділів, що мають високі результати; 

забезпечувати оперативне розроблення заходів для відсталих підрозділів; 

формувати й реалізовувати у практичній діяльності системний підхід до 

управління об’єктом, вести регулярну звітність за всіма сферами діяльності.  

Для характеристики сутності поняття управлінського моніторингу слід 

сформувати систему принципів і способів організації та засади його діяльності, 

тобто методологію його формування та реалізації. Методологічним підґрунтям 

створення управлінського моніторингу та його проведення є сукупність систе-

много, діалектичного, структурно-функціонального та процесного наукових пі-

дходів. Кожен із перелічених підходів доповнює одне одного і сприяє форму-

ванню методологічної бази управлінського моніторингу. Створення методології 

управлінського моніторингу суттєво впливає на процес його проведення та ре-

зультативність, оскільки від цього суттєво залежить спрямованість його функ-

ціонування.  
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Підстави процесного підходу вимагають розглядати об'єкт управлінсько-

го моніторингу як безперервну послідовність зміни його станів.  В основі цього 

підходу лежить розгляд управління як процесу з реалізації серії послідовних, 

безперервних, взаємопов'язаних дій. Моніторинг у цьому разі розглядається як 

збирання інформації на кожному етапі функціонування об’єкта. 

Сукупність методологічних засад управлінського моніторингу можна 

унаочнити як схему, наведену на рис.1. 

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ВИМОГИ

ОРГАНІЗАЦІЯ

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ

УПРАВЛІНСЬКИЙ 

МОНІТОРИНГ

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ

Наукові підходи
Методологічні 

принципи  

Рис. 1. Методологічні засади управлінського моніторингу 

Поняття управлінського моніторингу включає дві складові: спостережен-

ня за об’єктом і сприяння формуванню управлінських рішень.  

У всіх наявних визначеннях моніторингу чітко не сформульовано сутніс-

не розуміння управлінського моніторингу. Іноді визначення управлінського 

моніторингу пов'язують лише з відстеженням результатів управлінських рі-

шень, їх вторинних ефектів. При цьому мета управлінського моніторингу вба-

чається в тому, щоб відстежувати і оцінювати ефективність, наслідки та вто-

ринні ефекти прийнятих рішень, хоча наголошується значимість взаємозв'язку 

моніторингу й управління з огляду на те, що ефективність неспрямованого на 

управління моніторингу вельми низька і призводить до низки недоліків, основ-
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ними з яких є надмірність, недостатність чи незатребуваність моніторингової 

інформації. Отже, типові визначення моніторингу не подають його з точки зору 

управлінської функції як цілісної системи. 

Аналіз визначень моніторингу дає підстави для висновку про те, що він є 

важливим складовим елементом управлінської діяльності, необхідним для ефе-

ктивного керівництва. Дані моніторингу слугують підставою для прийняття 

управлінських рішень, реалізації загальних функцій управління. 

Отже, під управлінським моніторингом розуміють процес систематич-

ного відстеження та збирання даних про об'єкт управлінської діяльності як 

системи і зовнішні чинники, що впливають на нього, оброблення, збереження, 

використання і розповсюдження отриманих результатів з метою ефективно-

го впливу суб'єкта управління на об'єкт управління. 

У цьому визначенні увиразнюються такі характерні риси управлінського 

моніторингу: 

управлінський моніторинг — це тривалий, постійний у часі процес; 

він включає систематичне відстеження певних постійних параметрів со-

ціально-економічної системи, тобто передбачає періодичне збирання даних про 

найважливіші характеристики досліджуваних підсистем і елементів системи;  

системний характер управлінського моніторингу є важливою умовою йо-

го ефективності, що передбачає вивчення параметрів як внутрішнього, так і зо-

внішнього середовища, а також взаємозв'язку всіх його складових; 

важливою сутнісною характеристикою управлінського моніторингу є те, 

що його треба не тільки систематично проводити, а й сам він має бути систему, 

що включає дані всіх підсистем, що входять у велику систему, 

збирання моніторингових даних здійснюють різноманітними методами 

залежно від того, які складові системи вивчають, але при цьому в основу вибо-

ру треба покласти загальнонаукові і часткові методи дослідження; 

отримані дані мають піддаватися обробленню за допомогою різних мето-

дів, передусім порівняння та аналізу; 
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при проведенні управлінського моніторингу слід створювати умови для 

впорядкованого зберігання отриманих даних, їх систематизації, застосування 

сучасних інформаційних технологій; 

отримані моніторингові дані мають бути затребуваними системою управ-

ління для прогнозування та прийняття на цій підставі управлінських рішень, а 

також розповсюджуватися з метою їх використання на різних рівнях організа-

ційної системи; 

ефективність управлінського моніторингу пов'язана з правильною поста-

новкою мети його проведення, її ув'язки з цілями соціально-економічної систе-

ми і використання його результатів для досягнення поставлених цілей. 

На підставі розглянутих підходів і наведеного визначення управлінський 

моніторинг можна розглядати як певний порядок діяльності, що зображений у 

вигляді схеми на рис. 2. 

Управлінський моніторинг

Збирання РозповсюдженняОброблення ВикористанняЗберігання

Дані про об’єкт

Інформація
про стан об’єкта

Внутрішнє 

середовище

Зовнішнє 

середовище

Аналіз КонтрольМотиваціяПлануванняПрогнозування

Прийняття рішень

Ефективне функціонування об’єкта і досягнення цілей
 

Рис. 2. Порядок здійснення управлінського моніторингу 

Ця ілюстрація допомагає зрозуміти, що моніторинг виступає важливою 

складовою управлінської діяльності, сприяє реалізації її, слугує підставою для 

прийняття управлінських рішень при виконанні основних функцій управління.  

Щоб система моніторингу працювала, керівництво об’єкта має розгляда-

ти питання збирання й аналізу інформації з метою систематизації його функці-
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онування. Високої ефективності управління можна досягти лише тоді, коли ке-

рівник добре орієнтується в ситуації, що склалася, компетентний у прийнятті 

управлінських рішень. 

Управлінський моніторинг має виконувати такі основні функції: 

спостереження за станом організації на основі встановлених системою ін-

дикаторів (показників); 

визначення рівня відхилення фактично отриманих даних про діяльність 

об’єкта від передбачених; 

проведення діагностики з метою виявлення стану об’єкта та визначення 

на підставі отриманих даних про відхилення або серйозні погіршення щодо йо-

го стану або процесу розвитку можливих шляхів усунення їх; 

формування інформації для прийняття оперативних, своєчасних управ-

лінських рішень щодо нормалізації діяльності об’єкта відповідно до поставле-

них стратегічних цілей і планових показників; 

здійснення регулярного поточного коригування цілей і показників розви-

тку об’єкта. 

Із основної мети управлінського моніторингу, яка полягає у визначенні 

змін, що намітилися, та управлінського впливу для спрямування їх у необхідне 

для системи управління русло, випливають такі його завдання: 

оцінювання наявного потенціалу об’єкта; 

створення даних для цілісного бачення стану об’єкта; 

виявлення наявних резервів для забезпечення розвитку об’єкта, визначен-

ня нових напрямів діяльності; 

формування бази даних для створення ретроспективи розвитку об’єкта; 

удосконалення інформаційної бази для аналізу всіх напрямів діяльності 

об’єкта; 

визначення тенденцій розвитку об’єкта; 

формування бази даних для прогнозування розвитку об’єкта; 

удосконалення системи управління. 

Підставами управлінського моніторингу є вимоги зовнішнього середови-

ща, а також цілі і завдання, що стоять перед об’єктом. На їх основі формуються 
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цілі і задачі управлінського моніторингу, які, своєю чергою, визначаються нау-

ковими принципами.  

При організації системи управлінського моніторингу необхідно дотриму-

ватися таких принципів, які мають бути важливою складовою діяльності керів-

ників об’єктів: 

системності, тобто охоплення всіх видів діяльності об’єкта, його зовніш-

нього і внутрішнього середовища, параметрів входу і виходу; 

науковості, тобто моніторинг має бути організований на останніх досяг-

неннях сучасних наук, будуватися з урахуванням об'єктивних законів і законо-

мірностей; 

вмотивованості, тобто необхідності розуміння мети збирання моніторин-

гових даних усіма учасниками цього процесу. Реалізація цього принципу відіг-

рає особливо важливу роль у період формування і становлення системи моніто-

рингу;  

відповідальності, тобто кожен має відповідати за якість зібраних ним мо-

ніторингових даних та подання їх в установлені терміни; 

розповсюдження моніторингових даних і забезпечення зворотного зв'яз-

ку, тобто ознайомлення з підсумками моніторингової діяльності осіб відповідно 

до займаної посади, застосування даних моніторингу при обґрунтуванні управ-

лінських рішень, отримання інформації про результати впливу даних монітори-

нгу на результати всіх видів діяльності об’єкта; 

розвитку, тобто постійного вдосконалення системи моніторингу, яке має 

бути еволюційним позаяк революційні її зміни призведуть до втрати нагрома-

джених за попередні періоди даних; 

демократизму і делегування повноважень, тобто залучення до вироблення 

управлінських рішень на підставі моніторингових даних рядових працівників і 

фахівців відповідно до їхнього рівня компетенції і зацікавленості; 

ієрархічності, тобто підхід до створення та розвитку системи моніторингу 

на всіх рівнях організаційної системи; 

єдиноначальності, тобто підпорядкування діяльності зі збирання моніто-

рингових даних керівнику об’єкта та звітність перед ним, визначення керівни-



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

317 

ком процедури (плану) моніторингових заходів для підтримання цілісності сис-

теми моніторингу; 

репрезентативності, тобто відстежування тільки важливих для управління 

даних; 

економічності, тобто отримання моніторингових даних з мінімальними 

витратами фінансових, матеріальних і людських ресурсів. 

Методологічні принципи сприяють пошуку ефективного і цілеспрямова-

ного варіанта дії з формування та проведення моніторингової діяльності. 

Управлінський моніторинг розрізняють за трьома його видами: стратегіч-

ний, тактичний та оперативний, кожен з яких потрібен для вирішення специфі-

чних задач для періодів різної тривалості і різних рівнів ієрархії управління 

(табл. 2).  

Таблиця 2  

Рівні застосування управлінського моніторингу 

Вид 

моніторингу 

Рівень 

використання 

Склад моніторингу Мета використання 

Стратегічний 
Вища ланка 

управління 

Показники резуль-

татів діяльності 

об’єкта загалом 

Для визначення загальних цілей та 

розроблення  стратегій 

Тактичний 
Середня ланка 

управління 

Показники моніто-

рингу за підсисте-

мами управління 

Для тактичного планування, конт-

ролю виконання планів, організації 

та мотивації персоналу 

Оперативний 

Нижня ланка 

управління та ви-

конавці 

Техніко-економічні 

показники діяльнос-

ті об’єкта 

Для оперативного управління вико-

навцями й реалізації функціональ-

них  обов’язків 

Стратегічний рівень управлінського моніторингу призначений для вищої 

ланки управління об'єктом з метою вироблення перспективних напрямів його 

розвитку. З іншого боку, саме цілі об'єкта визначають підстави для системи 

управлінського моніторингу. Тому можна говорити про взаємозв'язок і взаємо-

дію стратегічних цілей розвитку організації, які являють собою цілісну систе-

му. На стратегічному рівні здійснюється узагальнене оцінювання ефективності 

функціонування організації, фіксується кінцевий результат її діяльності, в яко-

му дістають відображення всі управлінські дії, що залежать як від потенціалу 
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самого об'єкта, так і від чинників зовнішнього середовища, що впливають на 

нього. 

Тактичний моніторинг застосовується керівниками середньої ланки для 

постійного відстежування і контролю з метою визначення поточного стану 

об'єкта порівняно з попередніми періодами. Він слугує для складання звітів про 

діяльність об'єкта з аналізом моніторингових даних і на їх підставі – формуван-

ня оперативних планів. 

За оперативного моніторингу відстежують дані, які використовує нижня 

управлінська ланка. На відміну від стратегічного і тактичного моніторингу опе-

ративний моніторинг охоплює дані, що характеризують діяльність кожного з 

підрозділів об'єкта і задаються вищими рівнями. 

Застосування моніторингу в управлінні – взаємопов'язаний процес управ-

лінської діяльності, в якому моніторинг виступає єднальною ланкою між су-

б'єктом і об'єктом управління. Послідовність цих дій і єднальну роль управлін-

ського моніторингу відображено на рис. 3. 
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Рис. 3. Управлінський моніторинг у процесі управління об’єктом 
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Із цієї схеми видно, яку важливу роль відіграє інформація при здійсненні 

моніторингу в процесі управління об’єктом. Організацію цього процесу слід 

розпочинати з дослідження системи управління. При цьому на перше місце ва-

рто ставити створення мережі інформаційного забезпечення. З цією метою слід 

визначити потребу в інформації, з’ясувати шляхи її збирання, оброблення, збе-

рігання та передання. Інформаційні дані слід пристосувати для цілей управлін-

ня організацією.  

Віднесення управлінського моніторингу саме до загальних функцій сис-

теми управління зумовлено тим, що загальні функції – це найбільш значні, син-

тезувальні функції управління, вони являють собою типові і стабільні дії. Ре-

зультати порівняння характерних рис функцій управління й управлінського мо-

ніторингу наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Порівняння рис функцій управління та управлінського моніторингу 

Риси функцій управління Риси управлінського моніторингу 

Являють собою типові повторювані дії В основі сутності моніторингу лежить 

повторюваність відстежуваних показників 

Виявляються на всіх стадіях 

управлінської діяльності 

Охоплює всі рівні і підсистеми об’єкта, всі стадії 

його розвитку та управлінської діяльності 

Мета реалізації – удосконалення 

управління 

Потрібен для вдосконалення управлінської 

діяльності 

Являють собою цикл управління Є єднальним елементом процесу управління 

Необхідні для реалізації конкретних 

функцій управління 

Сприяє ефективному виконанню конкретних 

функцій 

Проводиться аналіз, результати якого є 

базою для розвитку тієї чи іншої функції 

управління 

Аналіз функцій моніторингу лежить в основі 

розвитку інших загальних функцій управління 

Проведене порівняння дає змогу оцінити наявність спільних рис між ни-

ми на підставі найважливіших, істотних ознак, необхідних для виконання пос-

тавленого завдання. У результаті зіставлення виокремлених шести рис, що ха-

рактеризують загальні функції управління, із рисами моніторингу можна дійти 

висновку, що наявність аналогічних рис дає підстави говорити про їхню схо-

жість і можливість взаємодії. 
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Таким чином, моніторинг відповідає рисам саме загальних функцій 

управління, адже містить риси, характерні для загальних функцій управління. 

Проведений аналіз рис загальних функцій і наявність цих рис в реалізації 

управлінського моніторингу дозволяє зробити висновок про віднесення його до 

основних загальних функцій управління і широке використання можливостей 

його застосування в управлінні. 

Основними можливостями управлінського моніторингу є такі: 

він дає змогу встановити трансформацію стану об'єкта управління за пев-

ний інтервал часу і з погляду на це визначити динаміку і спрямованість його 

розвитку; 

при його проведенні виявляються причинно-наслідкові зв'язки об'єкта або 

між спостережуваними явищами, а також протиріччя, що виникають у перебігу 

їх розвитку; 

він допомагає забезпечити інформацією керівництво об’єкта для постано-

вки управлінських завдань і прийняття запобіжних та адекватних рішень; 

отримана у перебігу його проведення інформація дає змогу організувати 

прогнозування розвитку об'єктів, явищ, процесів; 

його проведення вможливлює діагностику поточного стану об'єкта і ви-

явлення причин імовірних відхилень; 

у перебігу його проведення здійснюється систематичний контроль за роз-

витком процесів та відповідності їх бажаним для керівної системи тенденціям 

розвитку; 

він сприяє демократизації управління, що виявляється в залученні до 

прийняття рішень персоналу, розвитку самоврядування, поєднанню централіза-

ції і децентралізації при виконанні управлінських функцій; 

створена система моніторингу забезпечує зворотний зв'язок між керівною 

і керованою підсистемами об’єкта. 

Однією з найважливіших проблем управління є визначення ефективності 

управлінського впливу на керований об'єкт й ефективності функціонування 

об’єкта загалом. Для багатьох аспектів управлінської діяльності можливості ви-

значення такої ефективності є вельми проблематичними. Вирішити цю пробле-



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

321 

му може моніторинг, завдяки якому можна не тільки відстежити результати, а й 

показати, наскільки ефективно ця діяльність здійснювалася. 

Управлінський моніторинг виступає єднальною ланкою не тільки у суку-

пності загальних функцій управління, а й у системі управління, позаяк об'єднує 

керівну і керовану підсистеми, що показано на рис. 4. 

Моніторинг зовнішнього середовища

Керівна система

Керована система

Моніторинг внутрішнього середовища

 

Рис. 4. Єднальна роль управлінського моніторингу 

У будь-якому контурі управління така циркуляція інформації є необхід-

ною умовою ефективного управління. Якість прямого (спадна інформація) і 

зворотного (висхідна інформація) зв'язку стає основою якісної системи моніто-

рингу й результативності його застосування в управлінні. За оптимальної орга-

нізації моніторингового забезпечення досягається максимальна ефективність 

управління, завдяки чому забезпечується ефективне функціонування всієї сис-

теми управління об’єктом.  

Схарактеризуємо моніторинг соціально-економічної системи з точки зору 

рис загальних функцій управління. Він включає чіткий набір конкретних дій. 

До цих дій належать необхідність виокремлення цілей проведення моніторингу 

для всіх підсистем об’єкта та його найважливіших елементів. Важливою скла-

довою системи управлінської дії щодо управлінського моніторингу є плануван-

ня термінів збирання моніторингових даних. Організація проведення монітори-
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нгу передбачає розподіл обов'язків з проведення моніторингу та визначення ме-

тодів збирання інформації. При створенні моніторингу та його проведенні не-

обхідно мотивувати всіх залучених учасників для отримання якісної, своєчасної 

та достовірної інформації в процесі збирання моніторингових даних. Потрібен 

регулярний контроль за проведенням моніторингу, своєчасним отриманням да-

них та обробленням їх. 

Своєю чергою, моніторинг сприяє плануванню, оскільки в основі плано-

вих показників лежать моніторингові дані про динаміку або навіть трансфор-

мації в об’єкті. При організації робіт моніторинг виступає як основа розподілу 

робіт, він дає змогу виявити слабкі або навпаки перспективні напрями, щоб по-

силити вплив на них. У процесі мотивації моніторингові дані дозволяють аргу-

ментовано доводити необхідність прийнятих рішень, спонукати персонал орга-

нізації до вирішення тих чи інших проблем. Моніторинг може частково висту-

пати як функція контролю, адже регулярне збирання даних дає можливість 

тримати під контролем найважливіші дані об’єкта. Регулярність збирання таких 

даних знижує психологічне напруження, зазвичай пов'язане з контролем.  

Наступною характерною рисою моніторингу як функції управління є од-

норідність робіт, тобто в процесі виконання функцій моніторингу збирається й 

обробляється конкретний набір даних. Як і будь-яка загальна функція моніто-

ринг має мету, яку доводять до відому персоналу і яка стає важливим чинни-

ком, на підставі якого формують моніторингові дані й організовують монітори-

нгову діяльність. При цьому моніторинг являє собою комплекс окремих задач, 

які доводиться вирішувати. Ці задачі, переплітаючись із задачами інших функ-

цій, мають певну специфіку. 

Системно організований моніторинг слугує підставою для застосування 

методу екстраполяції при проведенні прогнозних досліджень. Тому можна 

стверджувати, що управлінський моніторинг зумовлює передбачуваність ре-

зультатів при реалізації його як функції управління, а також загальних функцій 

управління. 

Повторюваність уже закладена в самій сутності моніторингу, тому ця ха-

рактерна риса загальних функцій управління також відповідає йому. 
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Обов’язкова послідовність і розроблений механізм виконання характерні 

для будь-якої загальної функції і мають місце лише за наукового підходу до 

управління, що також потрібно для проведення моніторингу. 

Для виконання загальних функцій необхідна певна структура, в межах 

якої завершується її організаційне оформлення.  

Віднесення моніторингу до загальних функцій управління пояснюється 

такими обставинами: 

моніторинг є процесом, необхідним для всіх рівнів  управління, в усіх 

підрозділах об’єкта й у всіх ланках господарювання; 

моніторинг спирається на єдині методологічні підстави, тому можна ви-

робити загальні підходи до його проведення й організації, а також використо-

вувати його результати для порівняння та прогнозування діяльності, робити 

аналітичні узагальнення; 

моніторинг необхідний для реалізації інших функцій управління, бо без 

нього неможливо управляти;  

моніторинг дає об’єкту змогу адаптуватися до мінливих умов; подібно до 

інших функції управління він створюється і виконується керівною підсистемою 

для реалізації управлінського впливу на керовану підсистему. 

Таким чином, моніторинг, як і планування, організація, мотивація, конт-

роль являє собою спеціальну функцію, необхідну для будь-якого об'єкта управ-

ління. 

Віднесення моніторингу до загальних функцій управління не знижує зна-

чимості решти їх, зокрема, координації або комунікації, обліку або зворотного 

зв'язку. Виокремлення цих функцій є деталізацією основних загальних функцій 

управління, вони виступають як технологія реалізації управлінської діяльності 

та сприяють пов'язуванню управлінських процесів. Моніторинг може взяти на 

себе багато аспектів реалізації цих управлінських дій. 

Традиційно послідовність виконання загальних функцій управління розг-

лядають так: планування, організація, мотивація, контроль, результати яких 

стають підґрунтям для нового планування.  
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Єднальну роль в цьому ланцюжку управлінських функцій виконує моні-

торинг, що схематично зображено на рис. 5.  

ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ

МОНІТОРИНГ

КОНТРОЛЬ МОТИВАЦІЯ
 

Рис. 5. Моніторинг у системі загальних функцій управління 

У запропонованій схемі стрілки вказують, що процес виконання функцій 

походить від однієї загальної функції (планування) до завершальної функції ци-

клу (контролю) послідовно, після виконання чергової функції. При цьому 

управлінський моніторинг визначає ті умови, в яких будуть реалізовані інші 

управлінські функції. Однак оскільки кожна з функцій управління являє собою 

окремий вид діяльності, на рисунку стрілками позначено послідовність і взає-

мопов'язаність виконання управлінських дій. 

Моніторинг тут відіграє роль координаційної функції, об'єднує всі інші в 

єдину систему і надає управлінню необхідну інформацію про всі підсистеми в 

їх динаміці. Він сприяє реалізації всіх основних функцій управління, відтак, по-

трібен для реалізації кожної з основних загальних функцій управління.  

Для сформованого управлінського моніторингу необхідна висока опера-

тивність інформаційних потоків. Системотвірним чинником у даному разі ви-

ступає управління, яке задає мету для створення моніторингу об’єкта загалом. 

Процес реалізації розглянутих взаємозв’язаних управлінських функцій на 

основі моніторингу унаочнює рис. 6. 

Моніторинг виступає такою єднальною ланкою, яка активно впливає на 

виконання всіх основних загальних функцій управління. У процесі управління 

моніторинг як його загальна функція об'єднує і координує виконання всіх ін-
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ших управлінських функцій. Тому можна говорити, що відпадає необхідність у 

функції координації. 

Формування напрямів розвитку

Планування
Визначення показників 

(індикаторів )

Визначення очікуваних 

результатів

І етап

Визначення відповідальних осіб

Визначення методів 

збирання інформації

Встановлення рівня 

розповсюдження даних

ІІ етап Організація

Обґрунтування необхідності 

моніторингу

Визначення заходів заохочення
ІІІ етап

Мотивація

Визначення якості даних 

моніторингу
ІV етап Контроль

Узагальнення та аналіз моніторингових даних

Прийняття управлінських рішень
 

Рис. 6. Процес реалізації управлінських функцій на основі моніторингу 

Будь-яка функція управління має реалізовуватися максимально результа-

тивно. Ця вимога є актуальною і для моніторингу. Результативність управлін-

ського моніторингу залежить від двох складових: тривалості його проведення і 

кількості показників. Співвідношення цих параметрів і можливості моніторингу 

за сформованих умов відображено на рис. 7. 
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Максимальна 
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моніторингу
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Рис. 7. Результативність використання моніторингу в управлінні 

Завдяки цій матриці можна визначати необхідні дії щодо вдосконалення 

управлінського моніторингу та розробляти стратегію дій з використання його 

показників для реалізації загальних функцій управління об’єктом. 

За незначного обсягу моніторингових показників, але за тривалого їх зби-

рання необхідно налагодити регулярність збирання даних і формувати систему 

їх контролю для отримання максимально достовірної й оперативної інформації. 

За низької та середньої тривалості збирання даних управлінського моніторингу 

застосування їх для прогнозування не дасть високих позитивних результатів. 

Тому максимальну результативність від застосування результатів системи 

управлінського моніторингу можна отримати тільки через певний проміжок ча-

су. За основними показниками це може бути рік, а для формування стратегії ро-

звитку і прогнозування бажано, щоб цей часовий відрізок був тривалішим. 
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Успіх використання управлінського моніторингу досягає максимального 

результату за відносно тривалого періоду збирання моніторингових даних і за 

максимальної кількості показників, що охоплюють всі підсистеми об’єкта та 

його основні елементи. 

Отже, управлінський моніторинг є складовою загальних функцій управ-

ління. Включення його до системи управлінських функцій зумовлене усклад-

ненням процесів управління, необхідністю прийняття рішень у складних дина-

мічних умовах зовнішнього середовища існування об’єкта і трансформації його 

основних компонентів. 
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3.7. Концепция построения информационно-маркетинговых систем в 

экономике 

Сегодня маркетинговые исследования рынка включает анализ количе-

ственных и качественных характеристик бизнеса. По данным IDC 

(http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US40473615) в 2016 году объем про-

даж достигнет 4,6 трлн. долларов, причем 90% из них будут приходиться на си-

стемы электронной коммерции. Согласно данным eMarketer 

(http://www.emarketer.com/corporate/coverage#/results/1331?look) маркетинговые 

технологии являются наиболее актуальны в 2016 году, которые требуют разра-

боток новых методов и подходов в решении задачи современного управления 

экономическими объектами. 

Актуальной задачей для успешного функционирования экономических 

объектов в условиях рыночной экономики является применение информацион-

но-маркетинговых систем.  

В некоторых источниках это направление также именуется как гипермар-

кетинг, в котором приставка «гипер» подчеркивает расширенный характер 

рынка в среде Интернет. Все эти названия объединяет то, что в основе лежит 

глобальная сеть Интернет – международный электронный рынок (гипер-

рынок), предоставляющий широкие возможности взаимодействия, начиная от 

простого обмена информацией и кончая осуществлением финансовых транзак-

ций, заключением сделок и доставкой товаров. 

Поэтому под информационно-маркетинговой системой (ИМС) можно по-

нимать систему сервисных и управленческих функций, с помощью которых ор-

ганизуют и руководят комплексом действий, связанных с оценкой покупатель-

ной способности потребителей, с ее превращением в реальный спрос на товары, 

услуги, а также приближением этих товаров и услуг к потребителям для полу-

чения прибыли с помощью средств глобальной сети Интернет. 

Основой ИМС является постоянное взаимодействие спроса и предложе-

ния, являющееся непрерывным процессом удовлетворения и воспроизводства 
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нужд и желаний отдельных экономических объектов или их групп. Данное 

направление базируется на двух взаимодополняющих подходах: первый – тща-

тельное и всестороннее изучение Интернет-рынка, спроса, потребностей, ори-

ентация производства на эти требования, адресность выпускаемой продукции; 

второй – активное воздействие на Интернет-рынок и существующий спрос, на 

формирование потребностей и покупательских предпочтений. 

Комплексное применение моделей и методов нашло своё применение в 

информационно-аналитических системах и системах управления экономиче-

скими объектами. В этих системах осуществляется анализ финансово-

экономических деятельности предприятий с дальнейшим решением задач оп-

тимизации, прогнозирования, принятия решений и всех уровней планирования. 

При обработке экономической информации в экономических системах исполь-

зуются экономико-математические модели и методы для принятия управленче-

ского решения. 

С развитием «гипер-рынка» предполагается, что в ближайшем время мар-

кетинг будет претерпевать самые конструктивные изменения. Рынки и их 

структуры будут работать, опираясь на новые принципы и технологии (облач-

ные и другие). Процесс покупки и продажи станет автоматизированным, и воз-

никнет киберпространство. Поэтому экономические системы будут поддержи-

вать связь со своими клиентами и друг с другом при помощи всемирной сети. 

Продавцам станет легче находить потенциальных покупателей, а покупатели 

без проблем смогут выбрать лучший товар и лучшего продавца. Время и рас-

стояние, являвшееся барьером для торговли, теперь не будут иметь принципи-

ального значения. Сегодня электронный рынок имеют ряд преимуществ по 

сравнению с традиционным: возможность сделать покупку или купить билет на 

поезд круглосуточно; покупателю не нужно ехать в магазин, ходить и выбирать 

товар; оплачивать коммунальные услуги и другие. 

Таким образом, Интернет сегодня представляет собой новую уникальную 

среду, где информационно-маркетинговые системы сокращают издержки бла-

годаря специфике новой деловой среды. Кроме того, Интернет сегодня нужен 

бизнесу потому, что он предлагает: недорогие коммуникации; новую и опера-
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тивную информацию; снижение технологических затрат; доступ к мировым ре-

сурсам. 

Быстрый рост информационной системы Интернет объясняется также ее 

децентрализованной природой. Ни одна из фирм не владеет Интернет и не кон-

тролирует его. Поэтому возникает новый, виртуальный (существующий только 

в электронном пространстве) мир, где каждый человек или фирма может легко 

сформировать свой информационный образ, достаточно подробно отражающий 

его возможности и намерения. И эта информация в считанные минуты может 

стать достоянием как определенной группы людей, так и всего мира. 

В таком виртуальном мире миллионные группы экономических объектов, 

людей гораздо быстрее, чем раньше, могут обмениваться идеями, мнениями и 

приходить к общим решениям. Уже сейчас очевидно, что Интернет становится 

прототипом глобальной информационной инфраструктуры новой экономики. 

Такая инфраструктура оказывает весьма существенное влияние на бизнес как 

отдельных предприятий, так и экономических объектов. Следовательно, эти 

информационно-коммуникационные технологии влияют на деятельность эко-

номических объектов в вопросах инновации, маркетинговых исследований, 

управления производством, логистики и других. 

Поэтому на первое место вышел Интернет как инструмент услуг для вза-

имодействия с информационным пространством. И именно он вывел бизнес на 

новую ступень развития. Это позволило, с одной стороны, экономическим си-

стемам достичь максимальной аудитории потребителей, а с другой – дать по-

требителям возможность донести до производителя сведения об их индивиду-

альных предпочтениях [2].  

Информационно-маркетинговые системы на уровне отдельной фирмы, 

предприятия направлены на организацию деятельности соответствующих 

служб предприятия по созданию ориентированного рынка, удовлетворяющего 

потребности настоящих и потенциальных потребителей. 

Поэтому ИМС – это система воздействия на рынок и управление рыноч-

ными процессами. Его деятельность направлена на изучение рынка, разработку, 

распределение и продвижение товаров для осуществления сделок купли-

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806145792
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806223616
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продажи, с помощью которых наилучшим образом достигаются цели организа-

ции и удовлетворяются потребности потребителей. 

Экономический смысл применения ИМС состоит в ускорении отдачи ос-

новных и оборотных средств, повышении мобильности производства и обра-

щения, уровня конкурентности товаров и их изготовителей, своевременном со-

здании новых товаров и ускоренном их продвижении на тех рынках, где может 

быть получен максимальный коммерческий эффект. 

Основные принципы ИМС включают необходимость [2]:  

 постоянного изучения состояния и динамики рынка;  

 приспособления к его условиям с учетом требований и возможностей 

конечных потребителей;  

 активного воздействия на рынок для формирования его в необходимых 

для организации направлениях.  

Классификация систем по входной и выходной информации, применяе-

мой в ИМС, представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Классификация систем по входной и выходной информации 

применяемой в ИМС 

Поскольку ИМС основаны на информационных технологиях, они преду-

сматривают: наличие входа в глобальную сеть Интернет, открытие сайта пред-
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приятия и виртуального магазина [1], наличие системы управления предприя-

тием, использование электронной рекламы, использование моделей управления 

производством. Работа информационно-маркетинговых систем предусматрива-

ет использование служб Интернет (рис. 2), которые позволяют получать марке-

тинговую информацию, а также совершают торговые сделки [1]. 

 

Рис. 2. Использование служб Интернет в ИМС 

Следует отметить, что каждая служба имеет свои особенности и выпол-

няет свои функции. 

Служба коммерческой информации или служба электронной коммерции 

(Trade information service) это информационный сетевой сервис, предоставляе-

мый в области предпринимательской деятельности, который включает: инфор-

мацию о заявках на покупку/продажу отдельных видов товаров; анализ данных 

о состоянии торговли и рисках; анализ продукции, отчеты о состоянии пред-

приятий и перспективах их развития; информацию об организациях, образую-

щих инфраструктуру бизнеса; тексты законов, стандартов и других норматив-

ных документов; новости, статистику, обзоры и прогнозы. 

Смешанный портал (Blended portal) – портал, сочетающий в себе функции 

электронной торговли и классические справочные сервисы. 

Торговая система (Trade system; Trading system) – виртуальная система 

для проведения торговых операций в режиме диалога клиента и торговой си-

стемы (электронный магазин). Обычно торговая система обеспечивает консуль-
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тации специалистов, инфраструктурное обслуживание и другие дополнитель-

ные возможности. 

Электронная биржа (Electronic exchange) – биржа, ведущая торги с ис-

пользованием Интернет-сети. Операции купли-продажи осуществляются поль-

зователями с помощью абонентских систем, включенных в глобальную сеть 

Интернет. 

Электронная тележка (Shopping cart program) – программа, запускаемая на 

веб-сайте и собирающая сведения о наборе товаров, выбранных клиентом. 

На основе проведенного анализа предлагается классификация ИМС 

(рис. 3) по видам, основным методам построения и способам взаимодействия с 

помощью информационных систем и сетей коммуникации. 

 

Рис. 3. Классификация информационно-маркетинговых систем 

Телефонный маркетинг – это опрос потенциальных клиентов по телефо-

ну. Телефонный маркетинг применяется: для выявления потенциальных поку-

пателей товара или услуг; для изучения мнения потребителей о товаре или 

услуге; для изучения представления потребителей об оптимальных свойствах 

товара или услуги. 

Вторичный телефонный маркетинг – опрос по телефону тех клиентов или 

по электронным адресам, по которым ранее проводилась прямая поставка това-
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ра. Вторичный телефонный маркетинг используется: для подтверждения полу-

чения корреспонденции; для анализа проекта; для налаживания прямого кон-

такта с потребителем. 

Телевизионный маркетинг (Television marketing) – маркетинг, осуществ-

ляемый через телевидение путем показа рекламы прямого ответа; или исполь-

зование специальных телевизионных коммерческих каналов, предназначенных 

только для передачи коммерческой и рекламной информации, ознакомившись с 

которой, потребитель может заказать товар по выгодным ценам, не выходя из 

дома. 

Internet-маркетинг (Internet marketing) – онлайновый маркетинг, основан-

ный на использовании ресурсов сети Интернет. 

Онлайновый маркетинг (On-line marketing) – маркетинг, основанный на 

использовании компьютерных сетей: коммерческих онлайновых каналов и сети 

Интернет. Пользуясь каналами, покупатели получают маркетинговую инфор-

мацию и совершают торговые сделки. 

Микромаркетинг – маркетинг, реализуемый на уровне отдельных органи-

заций. 

Интерактивный маркетинг (Interactive marketing) – маркетинг сервисной 

организации, исходящий из того, что качество предоставленной услуги включа-

ет качество взаимоотношений между продавцом и клиентом. 

Прямой маркетинг по почте (Direct-mail marketing) – прямой маркетинг, 

осуществляемый путем рассылки электронных писем, рекламы, образцов, про-

спектов и других почтовых отправлений потенциальным потребителям. Адре-

саты подбираются на основе списков наиболее вероятных покупателей опреде-

ленных групп товаров. 

Маркетинг по каталогам (Catalog marketing) – прямой маркетинг, осу-

ществляемый посредством электронных каталогов, выбранных клиентам или 

предоставляемых им в электронных магазинах. 

Интегрированным подходом, который используется в современном элек-

тронном маркетинге, является многоуровневый маркетинг (Multi-Level 

Marketing – MLM). MLM – это концепция многоуровневой организации, при-
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званной продвигать товары и услуги от производителя к потребителю, исполь-

зуя прямой контакт предприятие – потребитель посредством современных тех-

нологий. 

В многоуровневом маркетинге много потребителей вовлечено в распро-

странение продукта. Как следствие этого, каждый конкретный потребитель ре-

гистрируется в базе данных во время знакомства с продукцией. Нетрадицион-

ным является то, что в MLM первый контакт инициируется, как правило, рас-

пространителем. 

Следующей составляющей роста, а также развития информационно-

маркетинговых систем стал процесс развития информационных систем и, 

прежде всего, информационных систем управления экономическими объекта-

ми. 

Можно выделить три основных направления в этой области: развитие ме-

тодологии управления экономическими объектами, развитие общих возможно-

стей компьютерных систем и развитие подходов реализации информационно-

маркетинговых систем. Рассмотрим более подробно первое направление. 

Теория управления предприятием представляет собой довольно обшир-

ный предмет для изучения и совершенствования. Это обусловлено широким 

спектром постоянных изменений ситуации на мировом рынке. Постоянно рас-

тущий уровень конкуренции вынуждает руководителей компаний искать новые 

методы сохранения своего присутствия на рынке и удержания рентабельности 

своей деятельности. Такими методами могут быть диверсификация, децентра-

лизация, управление качеством и многие другие. Современная информационная 

система должна отвечать всем нововведениям в теории и практике менеджмен-

та. Несомненно, это самый главный фактор, так как построение развитой в тех-

ническом отношении системы имеет смысл только при условии, что она отве-

чает всем современным требованиям по функциональности. 

Все сказанное выше также дает возможность понять, что для эффектив-

ного управления экономическим объектом должны быть использованы совре-

менные информационные технологии, которые приводят к снижению затрат, 

где развернуты системы ИМС. 
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В зависимости от уровня развития производства и спроса на предложен-

ные товары концепции маркетинга претерпевали эволюционное развитие. Их 

изменения в основном определялись и продолжают определяться состоянием и 

взаимодействием в рыночном пространстве таких субъектов, как производитель 

(продавец), потребитель (покупатель) и государство (власть). Еще одним важ-

ным фактором, влияние которого особенно возросло в последнее время, стал 

фактор развития технических средств, совершенствование которых происходит 

в тесной взаимосвязи с развитием всего общества. 

Как правило, в зависимости от уровня развития рыночных отношений 

эволюция маркетинга в каждой отдельной стране имеет определенные специ-

фику и особенности. Тем не менее, мировой опыт его становления и развития 

рыночных отношений показывает общую тенденцию развития маркетинга – пе-

ренос внимания с производства товаров на потребителя, его нужды и потребно-

сти, и может использоваться как ориентир при формировании рыночных отно-

шений и организации предпринимательской деятельности в конкретной стране. 

Традиционная маркетинговая концепция [3] оформилась около середины 

50-х годов, тогда как сам маркетинг возник значительно раньше. Маркетинго-

вая концепция ориентирована на покупателей и подкреплена комплексом мер, 

нацеленных на удовлетворение потребностей рынка. В данном случае марке-

тинговые мероприятия начинаются с выявления реальных и потенциальных по-

купателей и их потребностей. Согласно этой концепции цели экономического 

объекта, особенно долгосрочные, могут быть достигнуты только благодаря ис-

следованию потребностей и желаний групп потребителей, которым предприя-

тие направляет и предлагает изделия и услуги, удовлетворяющие их по каче-

ству и эффективности. 

Маркетинговая концепция обязывает экономический объект [3]: 

 производить то, что можно продать, вместо попыток продать то, что 

можно произвести; 

 не продавать товары, а удовлетворять потребности; 

 изучать не производственные мощности, а потребности рынка и разра-

батывать планы их удовлетворения; 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

337 

 увязывать цели, требования потребителей и ресурсные возможности 

фирмы; 

 адаптироваться к изменениям в структуре и характеристиках потреби-

телей; 

 оценивать воздействия конкуренции, государственного регулирования 

и другие внешние воздействия по отношению к фирме; 

 ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать по-

требности потребителей в широком плане. 

Согласно традиционной маркетинговой концепции продажа – это сред-

ство общения, коммуникации и изучения потребителей, и, если они остаются, 

недовольны, тогда необходимо менять общую политику, а не процесс продажи. 

Экономический объект планирует и координирует разработку маркетин-

говых программ, направленных на удовлетворение выявленных потребностей. 

Предприятие (промышленные комплексы, фирмы и другие) получает прибыль 

посредством удовлетворения потребностей покупателей. В такой ситуации ре-

шение о том, что следует производить, принимается не экономическим объек-

том, а потребителями. 

Новая концепция управления маркетингом на рынках товаров и услуг 

была предложена в 80-е годы и получила название маркетинг взаимодействия 

[2]. Факторами, стимулирующими развитие новой системы взглядов, стали по-

стоянный рост сферы услуг и всепроникающее развитие информационных тех-

нологий. 

Отражением первого фактора является развитие отрасли сервисного 

предпринимательства. За рубежом будущее общество называют сервисным, так 

как считается, что более половины национального продукта в мире будет про-

изводиться в сфере услуг. Переход к сервисному обществу означает, что, как и 

в эпоху промышленной революции, потребуются новые управленческие и ор-

ганизационные решения в маркетинге, новые методы управления взаимоотно-

шениями между людьми: работниками фирмы и клиентами, покупателями. 

В условиях развития сервисной конкуренции возникает необходимость 

новой организационной логики предпринимательства по сравнению с инду-
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стриальным обществом. Сегодня качество услуг становятся конкурентным пре-

имуществом, независимо от того, где они оказываются: в промышленности 

(техническое обслуживание и ремонт, обучение персонала, консультации, 

обеспечение материалами) или в традиционной сфере услуг (банки, туризм, 

гостиницы, рестораны и другие). 

В такой ситуации возникает необходимость нового подхода к управле-

нию маркетингом. В связи с этим маркетинг не может оставаться отдельной 

функцией, присущей только специалистам в данном вопросе. Его роль и значе-

ние расширяется, то есть наряду с исследованием, планированием, стимулиро-

ванием сбыта и распределения появляется функция взаимодействия с покупа-

телем. Такое взаимодействие, долгосрочные взаимоотношения с клиентом об-

ходятся намного дешевле, чем маркетинговые расходы, необходимые для уси-

ления интереса к товару или услуге фирмы у нового клиента.  

Отражением роста значимости второго фактора является выделение этапа 

эволюции предмета, названного информационным маркетингом. В эпоху ин-

формационного маркетинга успех деятельности экономического объекта зави-

сит не только от его возможностей в области производства и сбыта, а и от ин-

новаций, знаний, от обеспеченности информационными ресурсами, от способ-

ности грамотно использовать эти ресурсы для повышения конкурентных пре-

имуществ экономического объекта. 

Возникновение новой функции маркетинга – функции управления взаи-

модействием позволило с других, коммуникативных, позиций взглянуть на 

технологию маркетинга. Поэтому технологию маркетинга следует рассматри-

вать как процесс выгодного установления, поддержания и улучшения взаимо-

отношений с покупателями и с другими субъектами для удовлетворения целей 

всех участвующих в сделке сторон. 

Маркетинг взаимодействия рассматривает коммуникации в более широ-

ком аспекте – как любые взаимоотношения компании со своими партнерами, 

способствующие извлечению дохода. Основная идея маркетинга взаимодей-

ствия состоит в том, что объектом управления становится не совокупное реше-

ние, а отношения – коммуникации с покупателем и другими участниками про-
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цесса купли-продажи. Прогрессивность концепции маркетинга взаимодействия 

подтверждается тем, что продукты становятся все более стандартизированны-

ми, а услуги унифицированными, что приводит к формированию повторяю-

щихся маркетинговых решений. Поэтому единственный способ удержать по-

требителя – это индивидуализация отношений с ним, что возможно на основе 

развития долгосрочного взаимодействия партнеров. В этом контексте отноше-

ния становятся важнейшим ресурсом, которым владеет компания наряду с ма-

териальными, финансовыми, информационными, человеческими и другими ре-

сурсами. Отношения, как результат эффективного взаимодействия, становятся 

продуктом, в котором интегрированы интеллектуальный и информационный 

ресурсы – главные факторы непрерывности рыночных отношений. 

Концепция построения информационно-маркетинговых систем разрабо-

тана на теории и практике сегментирования, которая учитывает географические 

факторы. Объединяющим фактором, формирующим сходство по потреблению 

и нормативно-ценностным представлениям, является микросреда. То, что такая 

связь во многих случаях существует и часто очень сильно проявляется, замече-

но как экономистами, так и статистиками. Это явление иногда называют 

«принципом близости». Близость каким-то образом «делает» элементы похо-

жими или «притягивает» в чем-то похожие элементы. Сказанное в полной мере 

относится к товарам и услугам, которые можно рассматривать в качестве целе-

вого рынка. 

Данный целевой рынок в общем виде отвечает классическим определени-

ям, однако имеет ряд особенностей, в частности, он не ограничен контингентом 

потребителей и товаров (ресурсов).  

Товары и услуги, реализуемые на этом рынке, имеют ряд специфических 

экономических и социальных характеристик. Во-первых, они имеют более низ-

кие цены [2]. Во-вторых, ассортимент продукции ограничен спецификой рабо-

ты экономического объекта.  

В известных подходах и методиках сегментирования этап оценки размера 

сегмента является обязательным. В данном случае, когда используется инфор-

мационно-маркетинговая система, такой подход неправомерен. Электронный 
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маркетинг выдвигает ряд требований к целевому рынку, которые были проана-

лизированы с позиции возможности их выполнения. Некоторые из них приве-

дены в табл. 1.  

Таблица 1 

Требования к целевому рынку при сегментировании 

Требования к целевому рынку Ограничения 

Прибыльность Уровень рентабельности ограничен 

Объем продаж Объем продаж ограничен 

Наличие конкурентов Количество конкурентов ограничено 

Наличие товаров-заменителей Объем товаров-заменителей, присутствующих на 

целевом рынке, ограничен 

Высокая покупательная способность по-

требителей 

Уровень доходов сотрудников экономического 

объекта ограничен 

Отсутствие «сильной» позиции потреби-

телей 

Потребители тесно связаны между собой 

Выбор целевого рынка осуществляется, исходя из задачи увеличения 

сбыта. В этом случае необходимо говорить об особом типе рынка, который 

несет в себе еще и географическую составляющую. Это связано с тем, что по-

требители, которые были объединены в единый целевой рынок глобальной сети 

Интернет, имеют потребности в ряде товаров и услуг вне зависимости от гео-

графического положения.  

Основные факторы привлекательности товара и его конкурентоспособ-

ность можно представить в виде цепочки: цена–качество–сервис–

маркетинговое окружение. Фактор «цена» характеризует соотношение уровня 

цены с ценами основных конкурентов, развитость системы дифференциации 

цен в зависимости от соотношения спроса и предложения, а также политики 

конкурентов, привлекательность для потребителей системы скидок; «каче-

ство» – характеристики продукции (функциональность, надежность, удобство 

эксплуатации и другие); «сервис» – качество и срок поставки товара, уровень 

обслуживания, наличие запасных материалов и центров по сервисному обслу-

живанию; «маркетинговое окружение» – уровень организации маркетинг-

логистики, эффективность рекламных мероприятий, уровень дизайна и содер-

жательности упаковки, уровень гарантийного обслуживания покупателей до и 
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после приобретения товара, возможность покупки товара с помощью совре-

менных средств связи (Интернет, мобильная связь и другие). 

Предлагается концептуальная модель построения информационно-

маркетинговой системы управления экономическим объектом (рис. 4), которая 

включает не только исследование рынка товаров, а и ресурсов с возможностями 

анализа и прогнозирования.  

 
Рис. 4. Концептуальная модель построения информационно-маркетинговой 

системы в управлении экономическим объектом 

Для описания набора множеств исходной информации в экономико-

математической модели оценки потребительской эффективности, определены 

множества },1,{ NiPP
i

  – экспертные оценки полезности товара.  

Тогда поправочный коэффициент стоимости полезности товара можно 

записать: 

,,N i,, ,k,kkKK i 1]}10[)321({   (1) 
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где k1, k2, k3 – признаки потребителя готового платить за полезность дополни-

тельно, заинтересованность и потребитель не будет платить за полезность. 

Модели определения полезности и потребительского эффекта товара на 

целевом рынке имеет следующий вид: 
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 (2) 

где 
ji

X  – относительный рейтинговый показатель полезности товара; 
ji

Y  – 

оценка силы влияния j-го товара на i-ю выгоду. 

В данной концептуальной модели применен метод оценки потребитель-

ской эффективности, в основу которого положено использование рейтинговых 

оценок, полученных на основе ранжирования экспертного мнения по несколь-

ким шкалам порядка. Экспертами могут быть как потребители, так и предприя-

тие. Применение экспертных оценок является необходимым в условиях инфор-

мационной непрозрачности данных целевого рынка.  

Таким образом, предложенная концепция построения информационно-

маркетинговых систем и подход оценки потребительской эффективности на це-

левом рынке направлены на управление экономическим объектом с учетом 

маркетинговых исследований и позволяют использование в ИМС. 
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3.8. Гибкие производственные системы с переналадкой и 

произвольной длительностью производственного цикла 

В условиях возрастающей конкуренции успех любого предприятия зави-

сит от быстроты его реагирования на постоянные изменения во внешней и 

внутренней средах. Поэтому предприятие должно иметь механизмы управле-

ния, позволяющие осуществлять его адаптацию к рыночным условиям и конку-

ренции на внешних и внутренних рынках производителей. Реализация этого 

принципа означает, что именно потребитель должен определять и формировать 

направление работы любого предприятия. В связи с этим выдвигается необхо-

димость формирования на предприятиях организационно-экономических усло-

вий, позволяющих любому предприятию нормально функционировать в усло-

виях развитой рыночной экономики. Организационно-экономические условия, 

включающие совокупность методов и алгоритмов управления предприятием в 

рыночных условиях, должны обеспечивать достижение целей функционирова-

ния, обобщение которых для всех предприятий и производственных систем 

может быть выражено тезисом: «Создать потребителя». 

В работе  1  было показано, что для моделирования и определения опти-

мального режима функционирования гибкой производственной системы (ПЭС) 

можно использовать аппарат теории массового обслуживания, причем любая 

ПЭС может быть представлена, либо как замкнутая, либо как разомкнутая си-

стема массового обслуживания (СМО). Однако следует отметить, что с теоре-

тической точки зрения анализ разомкнутых СМО гораздо проще, чем замкну-

тых СМО, при этом часто возможна замена, с определенной точностью, за-

мкнутой системы массового обслуживания подходящей разомкнутой СМО. Со-

гласно  2 , для нахождения оптимальных параметров ПЭС как управляемой си-

стемы массового обслуживания желательно иметь информацию о вероятностях 

состояний данной системы. Этому вопросу и посвящена настоящая статья. 

Для определения числовых характеристик систем массового обслужива-

ния с пуассоновским входным потоком и произвольным законом распределения 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

344 

времени обслуживания разработано большое число методов, одним из которых 

является метод вложенных цепей Маркова, предложенный Кендаллом [3]. 

Применение данного метода для нахождения вероятностей состояний системы 

массового обслуживания сопряжено с большими, громоздкими вычислениями. 

Поэтому Климов Г.П., в работе [4], для решения данной проблемы предложил 

использовать метод катастроф, введения дополнительного события, красного и 

синего вызовов, которые оказались достаточно эффективными, но, тем не ме-

нее, также требующими больших вычислений и зачастую непонятных и гро-

моздких рассуждений. Суть метода заключается в том, что например, для си-

стемы массового обслуживания типа M/G/1 в [4], на основе определенных рас-

суждений, было выведено рекуррентное соотношение типа 

  z)(fR(z))0(P(0)P)z(P)z(P z nnn1n  ,    (1) 

где  R(z), при любом z  [0,1] определяет вероятность некоторого события, 

т.е. предполагается, что всегда 0  R(z) 1; 

z)f(    – преобразование Лапласа-Стилтьеса функции распределения 

F(x)  времени обработки заказа, т.е. 

)x(dFe)z(f
0

x)z1(





 ; 





0k

k

nkn zp)z(P – производящая функция последовательности рnk, кото-

рая при каждом n задает закон распределения некоторой случайной величины, 

т.е. .1p
0k

nk 


 

В дальнейшем основная проблема автора сводилась 

1) к нахождению вида функции R(z), что также требует проведения «не-

которых рассуждений» и громоздких вычислений; 

2) к доказательству существования предела )(zPlim n
n 

, опирающемуся на 

аппарат теории цепей Маркова со счетным множеством состояний, что также 

связано с достаточно сложными и громоздкими вычислениями. 

Цель данной работы заключается: 
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1) в разработке достаточно простого метода получения рекуррентного 

соотношения типа (1) для более сложных систем массового обслуживания – си-

стем с переналадкой оборудования; 

2) в получении более простого доказательства существования пределов 

последовательности )z(Рn . 

Вторая проблема была решена автором в работе [5], где было найдено до-

вольно простое условие существования пределов для последовательности 

)z(Рn , 0n  , не требующее привлечения аппарата цепей Маркова, а использу-

ющее только лишь аналитические свойства функций, входящих в (1). Основной 

результат данной работы сформулируем в виде  

Теорема 1. Если при всех (0,1)z  выполняется условие z)(fz  , то 

существует 0)z(Р)z(Plim n
n




. В противном случае 0)(zPlim n
n




. 

В работе будут рассмотрены две наиболее часто используемые методы 

переналадки приборов обработки деталей. 

СХЕМА 1. Предположим, что имеем одноканальную систему массового 

обслуживания с пуассоновским входным потоком интенсивности  > 0 и про-

извольным законом F(x) распределения времени обслуживания заявок (деталей) 

с конечным математическим ожиданием  > 0. Предположим, что прибор об-

служивания обладает особенностью, заключающейся в том, что после освобож-

дения системы от поступивших требований, т.е. в конце периода занятости, он 

немедленно начинает переналадку (подготовку) для обработки следующих тре-

бований, поступивших за время переналадки или после нее. Длительность пе-

реналадки прибора является случайной величиной с произвольным законом 

распределения G(x) и конечным математическим ожиданием 
-1

. Требования, 

поступившие в систему за время переналадки прибора, ожидают его окончания 

и только после этого они начинают обслуживаться. Если за время переналадки 

в систему требования не поступили, то прибор переходит в свободное состоя-

ние. Требование, поступившее на прибор в этом случае, начинает обслуживать-

ся немедленно. Такие системы массового обслуживания по классификации 

Кендалла обозначаются как системы типа M/G1∙G2(end)/1. Для описанной си-
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стемы получим распределение случайного процесса  (t) числа требований в 

системе в момент t, используя модифицированный метод вложенных цепей 

Маркова. 

Для этого, как обычно, рассмотрим моменты времени tn – моменты окон-

чания обслуживания требований (n1) и пусть n=(tn+0). Положим 

nkn pk}P{ξ   и 



0k

k

nkn zp)z(P . Выведем соотношение типа (1), а затем найдем 

производящую функцию 



0k

k

kzp)z(Р  для финальных вероятностей состояний 

случайного процесса n, т. е. для вероятностей nk
n

k plimр


 . 

Для указанной системы последовательность 1n},{ n   удовлетворяет 

следующему рекуррентному соотношению: 
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где - n – число требований, поступивших в систему за время обслуживания n-

го требования, причем последовательность   1n,n   есть последовательность 

неотрицательных, независимых, одинаково распределенных случайных вели-

чин с производящей функцией 
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  1k,k   – последовательность независимых неотрицательных случайных 

величин, характеризующая число требований, поступивших в систему за время 

k-ой переналадки прибора, причем 
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Равенство (2) можно переписать в виде выражения, содержащего индика-

торы событий I(A). Имеем  

   1,0I)1(1I)1( knknn1n1n   .   (4) 
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Тогда, учитывая, что последовательности случайных величин }{ 1n , }{ n  

и }{ k  независимы в совокупности, из (4), получаем, что производящая функ-

ция 
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  – вероятность того, что за время перена-

ладки в систему поступит ровно j требований. Итак, окончательно получаем, 

что 

  )(g)z1()z(gPP)z(P
z

)z(f
)z(P 0n0nn1n 


 , 

т.е. нами получено соотношение типа (1). Теперь имеет место следующая 

Теорема 2. Если )z(fz   при всех z, удовлетворяющих условию 

1z0  , то существует 
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где P0 находится из условия нормировки, причем 
)(g

)1(
P0
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  называется загрузкой системы. В противном случае .0)z(Plim n
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Результат аналогичный теореме 2 был получен в [6, 7], но другими более 

громоздкими методами. 

Предположим, что в рассмотренной в предыдущем пункте системе об-

служивание требований происходит группами объемом не более m-требований 
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(говорят, что имеет место групповое обслуживание заказов). Тогда величина 

1n  удовлетворяет следующему рекуррентному соотношению 
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равенствами (5) или (6) равна 
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Применяя теорему 1 к последнему соотношению, получаем, что справед-

ливо следующее утверждение: 

Теорема 3. Если )z(fz   при всех z, удовлетворяющих условию 

1z0  , то существует 
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В противном случае .0)z(Plim n
n




 Вероятности Р0, Р1, …Рm-1 определяют-

ся по теореме Руше [8], из условия, что числитель и знаменатель имеют одина-

ковое число нулей, а именно m-нулей в круге 1z  . 
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СХЕМА 2. Предположим теперь, что имеем систему массового обслужи-

вания с одним обслуживающим прибором и пуассоновским входным потоком с 

параметром . Время обслуживания или обработки требований распределено 

по произвольному закону, с функцией распределения F(x) и конечным матема-

тическим ожиданием . Система функционирует следующим образом: первое 

требование, поступившее в свободную систему, начинает обслуживаться не 

сразу, а через некоторое случайное время, называемое временем переналадки, 

имеющим произвольную функцию распределения G(x), с конечным средним  


-1

. Указанная модель впервые была рассмотрена в [9]. Найдем распределение 

случайного процесса (t), характеризующего число требований в системе в мо-

мент времени t, используя модифицированный метод вложенных цепей Марко-

ва. Для этого, как и ранее, рассмотрим моменты времени tn – моменты оконча-

ния обслуживания требований (n1) и пусть n=(tn +0). Положим Р{n = k}= рnk 

и 
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где    1k,k   – последовательность независимых неотрицательных случай-

ных величин, характеризующая число требований, поступивших в систему за 

время переналадки, причем 
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n – число требований, поступивших в систему за время обслуживания n– 

ого требования, причем последовательность   1n,n   есть последовательность 

неотрицательных, независимых, одинаково распределенных случайных вели-

чин с производящей функцией 
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Используя индикаторы событий, соотношение (7) можно переписать в 

виде следующего равенства 

   01)1( nknn1n1n    , 

Тогда для производящей функции Рn+1 (z) получаем соотношение 

   







01)1(

1n
nknn11n MzMz)z(

 nР

=   ...PzzPPMzPz)f( n3

2

n2n1n0
k

 1)-z)g(z(P)z(
z

z)f(
n0n 





 Р ,  

которое по своей структуре совпадает с соотношением типа (1). Поэтому спра-

ведлива 

Теорема 4. Если z < f(-z) при всех 0<z<1, то существует: 
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В противном случае 0)(zPlim n
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Отметим, что выполнение условия z < f(-z) равносильно условию, что 

величина загрузки системы 1  . 

Как и в предыдущей схеме, рассмотрим теперь модель системы массового 

обслуживания, в предположении, что обслуживание требований осуществляет-

ся группами объемом не более m – требований. В этом случае: 
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Пусть 
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Замечаем, что для производящей функции )(P 1n z  вновь получили соот-

ношение типа (1). Тогда имеет место следующая 

Теорема 5. Если  zfzm    при всех z, удовлетворяющих условию 
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В противном случае .0)(lim 


zPn
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Константы P0, P1,…,Pm -1 определяются по теореме Руше [8], из условия, 

что числитель и знаменатель имеют ровно m корней в круге 1z  . 

Замечание 1. Теорема остается справедливой и в случае, когда обслужи-

вание осуществляется группами, объемом равным m-требованиям. 

Замечание 2. Найденные значения для вероятностей состояний систем с 

переналадкой как в начале, так и в конце интервала занятости позволяют неко-

торым образом оценить определенные моменты в их деятельности, например, 

определять вероятности простоя каналов обслуживания, переналадки и другие 

характеристики. Это позволит каким-то образом прогнозировать состояния си-

стемы, а значит и предвидеть будущие состояния систем. 
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3.9. Business process as the main element of process management 

approach 

The modern management concept has evolved during the last centuries passing 

several crucial stages. Two main management concepts are functional and process. 

They are the representatives of existing management approaches, which were specific 

at the concrete time of economic systems development. The first concept is a func-

tional one. It is the basis for future appearing of the process concept, which is ap-

pealed to mitigate the disadvantages of predecessors. 

The functional concept is based on managing a company by dividing it into 

several functional units. As for the process approach, it is founded on managing busi-

ness processes – the sets of activities which turn some input parameters into valuable 

for customers outputs. 

‘An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations’ by A. Smith 

[1] is considered as a beginning of separating management in a stand-alone research 

object. The necessity of labour division is proved in this tractate giving the example 

of a pin factory. Following A. Smith, a significant increasing of production volume 

could be reached by means of three main factors: the productivity level growth of 

each employee (it means dexterity improvement for factories based on manual work), 

time economy in case of switching between different activities (all employees per-

form a few functions only from the overall manufacturing process, so there is no need 

in switching between different activities), labour automation due to the scientific-

technological advance. 

The labour division principle was common for organizing manufacturing pro-

cess in Europe in XIX century. The work of railway companies is the perfect example 

of that time. They used formal management procedures accordingly to their organiza-

tional structure and the conduct rules with clearly assigned dutyholders. H. Ford, 

A. Sloan, W. Durant and H. Geneen improved this approach in XX century with the 

help of launching assembly line production, using of which is based on wider labour 
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division: employees perform separate, usually isolated processes united for the even-

tual result.  

The described bureaucratic model had been effective until the 70-s of XX cen-

tury. Its usage is determined by rapid economic growth and low competition level. It 

allows corporations to fulfill a demand and continue growing without special quality 

control. Therefore, the management of that time did not require any changes, because 

the variety of goods was quite low, and customers were satisfied with the existing 

supply. However, the situation changed rapidly in 70-s, when new Japanese goods 

broke onto the market. Their quality was better comparing with the similar US and 

European goods [2]. 

The Japanese companies’ success is based on using W. Deming’s [3] research 

and his 14 principles [4]. Deming suggested using process concept as the foundation 

of quality management. Therefore, two management paradigms ran against each oth-

er in 70-s of XX century: functional (launched by A. Smith) and process (promoted 

by W. Deming). 

The process approach appeared to solve specific functional concept’s draw-

backs: 

- the absence of quick adaptation to market demands, 

- rough, bureaucratic and vertical structure with functional divisions, 

- low mobility of decision-making, a long negotiation process, 

- low interest of employees in the eventual result (the main criterion of the la-

bour effectiveness is satisfaction of managers, who are higher in the organizational 

hierarchy, not customers); 

- the necessity of top-managers involvement in company operational activities. 

The process approach is aimed to solve all the drawbacks above by its own ad-

vantages: 

- all process are intended to satisfy internal and external consumers of the busi-

ness process outputs; 

- saving time for forwarding information to higher management levels; 

- evaluating the process effectiveness as part of the overall effectiveness in 

general; 
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- concurrence of all process in the one target gives an opportunity to plan the 

company activity accordingly; 

- higher level of adaptivity allows responding quickly to changes on the market 

and reorganizing inefficient business processes; 

- motivation for employees when desirable results are achieved by business 

processes they are responsible for. 

It is worth noticing that the process concept had appeared earlier than W. Dem-

ing ideas received recognition. One of the first researchers who paid attention to the 

process approach was H. Fayol [5]. He analyzed the management as the sequence of 

operations (‘management means planning, organizing, leading, controlling, direct-

ing’). Following Fayol, the management is the part of a company performance as well 

as other activities. Moreover, a company existence would be chaotic and unpredicta-

ble without management, so such economic agent would not exist at all. Fayol em-

phasized the necessity of coordination connection between different functional units 

for reaching the main goal of its performance. This discovery is called ‘Fayol’s 

bridge’. 

The idea of cross functional connections has been deepen by M. Follett [6], 

who proved the necessity of employee’s recognition of all activities the employee is 

responsible for. Coordination of different jobs between employees and departments 

gives an opportunity to assure cross functioning and cumulative responsibility.  

Apart from the Western scientist, the question of the process approach was also 

observed in Russian Empire and the USSR. A. Bohdanov [7] suggested to observe 

the organizational structure as the complex of organized and unorganized processes. 

Later in 30-s of XX century the decision on describing all production activities with 

‘orggrams’ and documenting them was made. Using them the government could 

quickly cut down production in near-front zones and resume all required processes of 

factories’ and plants’ units interaction during the WWII [8]. 

Therefore, the process approach was launched long before, but it became wide-

spread in 70–80-s of XX century when the market of sellers was transformed into the 

market of customers. The comparison analysis of functional and process approaches 

is introduced in table 1 [9, 10]. 
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Table 1 

The comparison analysis of functional and process approaches 

Criteria Functional approach Process approach 

Priority objective  Income Quality of the activities and 

products, continuous improve-

ment 

Object management Function Process 

Relationship between 

partners 

Situational interaction Strategic interaction 

Result orientation To management To customer 

Base concept Mechanical bureaucracy Quality managment 

Communications Mostly vertical Mostly horizontal 

Reaction to changes Reactive Interactive 

Management style Authoritarian Democratic 

Adaptive capacity Low High 

Therefore, the process approach solves issues which are specific for manage-

ment in the second part of XX century. It is rather obvious that the central element of 

the process concept is a ‘process’ category. 

This is no single point of view on a business process definition. It is worth no-

ticing that ‘a process’ and ‘a business process’ terms are used as synonyms in many 

scientific papers taking into consideration a context [11]. Meanwhile, it is a common 

thing that ‘a procedure’ term is used as an equivalent of a process. However, it should 

be taken into consideration that a business process transforms inputs and outputs 

changing their conditions, and a procedure is the defined way of a process realization, 

so it is the method of processes recognition, generalization and implementation [12]. 

Following Merriam-Webster, a process is a series of actions that produce 

something or that lead to a particular result [13].  

ISO 9000 standard [14] introduces a process as a set of activities that are inter-

related or that interact with each other. Processes use resources to transform inputs 

into outputs. A major advantage of the process approach, comparing with other ap-

proaches, is in the management and control of the interactions between these process-

es and the interfaces between the functional hierarchies of the organization. Moreo-

ver, a process is conducted for adding a value. 
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J. Juran [15] defines a process as a systematic set of activities which is aimed 

to achieve a specific purpose. Therefore, activities, united into a process, are a system 

entity with a specific target. 

A similar definition is introduced by J. Martin [16]: a process is ‘a value 

stream, a set of end-to-end activities which collectively create value for a customer’. 

Within the given context a process is defined as a set of interconnected activities 

which unity leads to producing user value goods. 

M. Robson and P. Ullah [17] suggest to expand the process term, specifying its 

participants and constant structure: a process is a flow of work passing from one per-

son to next, and for larger processes probably from one department to the next. Pro-

cesses can be defined at a number of levels but they will always have a defined be-

ginning, a number of steps in the middle and a defined end. 

A business process should be defined after analysis of a process category. 

A quite general definition is suggested by W. Deming [18]: a business process 

is any action in a company work. It is worth mentioning that an integral performance 

could be considered as a business process. In this case a business process is not a part 

of economic agent’s performance (e.g.. manufacturing or sales), but it is a separate 

category which specifies this activity. In overall, this definition is not full enough 

considering the absence of clear difference between a business process and whole 

company performance. 

In Ukrainian ISO 9001-96 [19] a business process is defined as a set of interre-

lated resources and activities that transform inputs into outputs. In this case, another 

business process aspect is discovered: a business process requires specific resources 

for performing actions which are contained in it. Due to their usage a business pro-

cess result is expected. 

By M. Hammer and J. Champy [20], a business process is a collection of activ-

ities that takes one or more kinds of inputs and create an output that is of value to the 

customer. This definition unites several previous ones and highlights several business 

process features: a process combines specific actions which require resources and ex-

ecuting of which leads to creating a user value goods. Besides, a business process 

structure is also introduced: an input – a set of actions – an output. 
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A definition by T. Davenport [21] considers a business process is a specific or-

dering of work activities across time and place, with a beginning, an end, and clearly 

identified inputs, outputs and structure of actions, whose final aim is the production 

of a specific output for a particular customer or market. This definition contains re-

strictions on inputs and outputs as well as time constraints, which are also important: 

a business process could be being performed forever, because its result is expected by 

a particular time moment. Moreover, Davenport claims about necessity of developing 

the business process system taking into consideration the market demands. Business 

process is thus a unique thing for each separate company. 

A business process by V. Repien [22] is a stable, purpose-oriented set of inter-

related types of activities, which using a specific technology to transform inputs into 

valuable for customers outputs. This definition emphasizes that a business process is 

a part of a defined production method, not just the set of activities. Moreover, there is 

also a requirement on creating a value of products/services as business process out-

puts. 

Following M. Porter and V. Millar [23], a business process is a set of activities 

that determined by input and output points, interfaces and organizational facilities to 

create valuable good/services for customers. This definition includes a business pro-

cess structure (input – actions (considering the company’s features) – output) and re-

quirement regarding value growth during a business process execution. 

Therefore, the business process definitions are not decisive, but they have some 

similar points. Taking into consideration definitions above and business process fea-

tures suggested by L. Chernobay [24] and O. Duma [25], business process outstand-

ing characteristics will be defined (fig. 1). 

These characteristics will be deeply introduced below. 

Basing on actions/activity [13 – 23]. Business processes are based on particular 

actions, required activity executed by employees, otherwise business process would 

be impossible. 

Actions interrelationship [13 – 17], [19 – 23]. All actions which are contained 

in a business process shall be interrelated, untied in one set or flow. If this require-
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ment is not met, these actions will be separated, and the business process will lose en-

tirety and not lead to expected results. 

 

 

  

    

 

    

 

 

Figure 1. Business process outstanding characteristics 

Needs in resources [20], [22]. [23]. Business process execution requires partic-

ular resources which are considered as obligatory requirements of its realization. 

Discreteness [14], [17], [19 – 23]. Business processes are discrete: clearly de-

fined inputs and outputs are presented, required actions for transforming inputs into 

desirable outputs are introduced. Therefore, a business process should have special 

evaluation criteria for different its stages and in general. Moreover, business process 

could be decomposed within a company for achieving its main goal.  

Boundaries [14], [17], [19 – 23]. Business processes have their inputs and out-

puts that form their boundaries. 

Submitting to an aim [14], [15] [17], [19 – 23]. Business process is subordinat-

ed to a specific purpose, accounting that every of them has an expected result. Be-

sides, it is obvious that business processes are connected with each other and they 
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Connection with a company business model [24]. A company efficiency level 

directly depends on an integration scale of business process and an organizational 

business model. The absence of tight connection between executed business process 

and a business model brakes the bridge between an added value (outputs of manufac-

turing, sales) and its evaluation by customers (a user value). 

Manageability [24]. Using organizational resources and business process exe-

cution with an aim of added value creation for achieving company’s purposes require 

management. In the practical aspect, it means an occurrence of a manager who has a 

power and responsibilities to change a process configuration and resources required 

for its execution. On the other hand, this manager is responsible for a process effec-

tiveness and efficiency. 

Therefore, in the research a business process is defined as a system of man-

aged, clearly defined, interrelated actions, which have known inputs and outputs, 

needs for resources and performing of which serves a method of purpose achieving. 

This definition is based on several outstanding features: 

Need for actions. Firstly, each business process is a set of particular actions. 

These actions are discrete entities which could be decomposed into some parts or 

stages. 

Manageability. This property is one of the most important: business process 

exploration allows companies to adopt their performance to the internal and external 

needs; managers are responsible for creating a business process system as a regulato-

ry mechanism of the company performance.  

Clear definition. All actions contained in a business process should be 

acknowledged by performers and company management, otherwise company perfor-

mance will be obscure and results – unpredictable. 

Interrelation. Business processes make sense only in their aggregation and syn-

ergetic effect which generated as a result of their unity. Thus, business processes are 

the part of a company business model. 

Known boundaries. Business processes are defined by their boundaries: inputs 

(accounting the required resources) and outputs (expected results). Without these 

characteristics, a business process loses its meaning because of impossibility of plan-
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ning and managing a company performance. It is connected with a fact that business 

processes have a particular evaluation system at the inputs and outputs points, an ex-

pected result exists and it is the part of the whole process of purpose achievement.      

A mean of achieving company goals. All business processes have to be subor-

dinated to the particular company goals, in the other case they will be a time and re-

sources waste. However, not every business process creates user value directly, be-

cause administrative and innovative business processes are designed for quality con-

trol, management and long-term development. Due to this reason, the suggested busi-

ness process definition does not contain a point regarding creating a user value. A 

business process should be analyzed from another point of view – creating value for a 

company in the context of achieving some goals. 

Different attributes are used for describing business process [25]: 

Business process result – an entity specifying why a business process is exe-

cuted, so an activity is always considered in line with organization purposes: receiv-

ing a result as an output which satisfies some defined requirements. The business 

process result is often mentioned as business process outputs. 

Business process owner – a placeholder who is responsible for receiving a 

business process result and has authority to manage required for a project execution 

resources. It is a common practice when a process approach is implemented formally: 

a business process owner is assigned almost randomly, he/she does not receive 

enough power in, for example, managing staff for executing a particular business 

process. In this case, it is impossible to require any result from a formal business 

owner, and receiving a required result at all is at threat.  

Business process performers are the team of specialists from different func-

tional areas (cross-functional team) who perform the business process actions. Per-

formers are more focused on the result comparing with separate functions executors 

within the functional concept, because the basis of a motivation scheme in the pro-

cess approach is bonuses distribution in case of receiving the expected result only. 

Within the functional approach, performers are motivated by executed functions and 

not interested in receiving the result. 
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Business process input – transformed or used resources (physical, information, 

etc.) which are obligatory for business process execution to receive the business pro-

cess result. 

Except the described attributes business process also have properties: a process 

scale, a length and a level of detail [26]. 

A process scale defines its complexity and importance for a system in general. 

For example, if a cross-organizational process is considered, the process scale will be 

large. This process will include performance of several organizations, hundreds of in-

puts, require much resources and provide outputs which are crucial for many clients 

at the next stages of a product (service) manufacturing or consuming. 

The process length is a subjective property of its duration which is defined by 

analysis and making decision on what exact actions/activity should belong to a par-

ticular process. There are three main business process types by their length: 

1) a cross-organizational process: it goes through several companies until a 

product, which will be consumed by a customer, is received; 

2) a cross-functional process: it goes through several departments from enter-

ing to the organization to receiving a product by a client; 

3) a department process: the entire process is executed within one department.  

A level of detail is defined by a degree of performance analysis detailization. A 

formal process description will be introduced by big blocks interrelated with physical 

and information flows. For example, to describe operations executed by separate em-

ployees within long cross-organizational processes, there will be required a formal 

description containing many different operations which are performed by staff and 

connected among each other with different rules. On the other hand, a level of detail 

could be not high, in this case cross-organizational process, which are performed at 

different organizational levels, will be described as large elements. 

The research tasks should be accounted for choosing proper scale, length and a 

level of detail. It is worth noticing that process boundaries do not depend on these 

properties, but they are defined by its inputs and outputs. 

To discover a business process structure and organization, its typical (picture 2 

[25]) and structural (picture 3 [26]) schemes will be introduced below. 
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Figure 2. Business process's typical scheme 
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Figure 3. Business process's structural scheme 

The main feature of the presented picture (pic. 2) is introducing a process as a 

‘black-box’ model which uses inputs, outputs, resources, a feedback loop among pro-

cess clients and its owner, who performs management functions. The picture contains 
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the flows of products, resources, information and managerial decisions, so a process 

includes flows that separate managerial decisions from the main process for receiving 

a product as a result of a company performance. It also demonstrates a correlation be-

tween vertical and horizontal flows, which thread its organizational structure. 

It is worth noticing that the structural scheme (pic. 3) does not depend on a 

process scale, length and a level of detail. It could be used for any process descrip-

tion. 

Therefore, business process is a complex economic category, which is charac-

terized by unclear definitions and a number of common properties for different or-

ganizations. Moreover, the business process complexity is increased by its ramous 

classification. All described issues require deep and detailed analysis, because busi-

ness process are the tool of achieving strategic company purposes. Only business 

prosesses unity in a well-balanced and integrated system allows organizations to 

manage their performance, adopt to customers’ needs and achieve their own short- 

and long-term goals. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И АННОТАЦИИ 

 

ГЛАВА 1  

МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

СУБЪЕКТОВ МАКРОЭКОНОМИКИ 

1.1. Кризис экономики Украины, его причина и последствия 

д. э. н., проф. Порохня В. М. 

Классический приватный университет, г. Запорожье 

У проведеному дослідженні обґрунтовано, яким повинен бути інтелектуальний (орга-

нізаційний, споживчий, людський) капітал економіки в кожен період часу, щоб, враховуючи 

відповідні зміни споживчого капіталу, забезпечити вихід з кризи або максимальні темпи еко-

номічного розвитку, які визначені відповідною стратегією. 

В проведенном исследовании обосновано, каким должен быть интеллектуальный (ор-

ганизационный, потребительский, человеческий) капитал экономики в каждый период вре-

мени, чтобы, учитывая соответствующие изменения потребительского капитала, обеспечить 

выход из кризиса или максимальные темпы экономического развития, которые определены 

соответствующей стратегией. 

The study substantiated, what should be the intellectual (organization, consumption, human) 

capital of the economy in each period of time to considering appropriate changes in consumer capi-

tal, provide a way out of the crisis or the maximum rate of economic development, as defined by the 

appropriate strategy. 

1.2. Организационные изменения как основа устойчивого развития 

экономики 

д. э. н., проф. Блинов А. О. 

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, 

д. э. н., доц. Пискун Е. И. 

Севастопольский государственный университет,  

д. и. н., вед. науч. сотр. Аккиева С. И. 

Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований, г. Нальчик 

У сучасних умовах безумовним є той факт, що організаціям для виживання на ринку і 

збереження конкурентоспроможності необхідно своєчасно вносити зміни в свою господарсь-

ку діяльність. Під тиском зовнішніх та внутрішніх обставин організації змушені змінювати 
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власні стратегії, системи та структури управління. Для ефективного забезпечення процесу 

управління організаційними змінами необхідно розгорнути потужні комунікаційні програми, 

спрямовані на посилення моральних цінностей суспільства. 

В современных условиях безусловным является тот факт, что организациям для вы-

живания на рынке и сохранения конкурентоспособности необходимо своевременно вносить 

изменения в свою хозяйственную деятельность. Под давлением внешних и внутренних об-

стоятельств организации вынуждены менять собственные стратегии, системы и структуры 

управления. Для эффективного обеспечения процесса управления организационными изме-

нениями необходимо развернуть мощные коммуникационные программы, направленные на 

усиление нравственных ценностей общества. 

Today is the undisputed fact that the Organization for survival in the market and stay com-

petitive during the time necessary to make changes to its business. Under the pressure of external 

and internal circumstances, organizations are forced to change their own strategies, systems and 

management structure. In order to effectively ensure the management of organizational changes 

necessary to deploy powerful communication programs aimed at strengthening the moral values of 

our society. 

1.3. Моделювання сценаріїв розвитку банківської системи України в 

контексті стратегії сталого розвитку «Україна-2020» 

д. е. н., доц. Степаненко О. П. 

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана 

В роботі розглянуто сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України, про-

аналізовано Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», визначено роль банківської системи 

в забезпеченні реалізації Стратегії сталого розвитку, запропоновано інструментарій моделю-

вання сценаріїв розвитку банківської системи, наведено розрахунки основних прогнозних 

показників за кризовим сценарієм, інерційним сценарієм і сценарієм прориву для вітчизняної 

банківської системи. 

В работе рассмотрены современные тенденции социально-экономического развития 

Украины, проанализирована Стратегия устойчивого развития «Украина-2020», определена 

роль банковской системы в обеспечении реализации Стратегии устойчивого развития, пред-

ложен инструментарий моделирования сценариев развития банковской системы, приведены 

расчеты основных прогнозных показателей по кризисному сценарию, инерционному сцена-

рию и сценарию прорыва для отечественной банковской системы. 

The current trends of social and economic development in Ukraine are described, the Sus-

tainable Development Strategy "Ukraine-2020" is analyzed, the role of the banking system in ensur-

ing the implementation of the Sustainable Development Strategy is defined, simulation tools for 
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modeling scenarios of banking system development  are offered, the main forecast indicators for the 

crisis scenario, the inertial scenario and scenario breakthrough for the Ukrainian banking system are 

given in the article. 

1.4. Трансформація стратегії розвитку національної курортно-

рекреаційної сфери 

д. е. н., проф. Захарченко П. В. 

Державний педагогічний університет, м. Бердянськ 

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з самих високоприбуткових 

сфер господарства. Україна володіє потужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефекти-

вне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. У дослідженні обґрунтовано 

поняття трансформації стратегії розвитку, як певного періоду циклічної динаміки, та отри-

мано сценарії виникнення катастрофи, розвитку та впровадження інновацій. Запропонований 

підхід передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно-рекреаційних систем 

як процес трансформаційної зміни стратегій. На цій основі побудовано модель на основі тео-

рії катастроф, яка дозволяє здійснювати сценарний опис трансформації стратегій курортно-

рекреаційних систем. 

В современной мировой экономике курортные рекреации – одна из самых высокопри-

быльных сфер хозяйства. Украина владеет мощным курортно-рекреационным потенциалом, 

эффективное освоение которого может принести реальную экономическую выгоду. В иссле-

довании обоснованно понятие трансформации стратегии развития, как определенного перио-

да циклической динамики, и получены сценарии возникновения катастрофы, развития и 

внедрения инноваций. Предложенный подход предусматривает возможность рассматривать 

развитие экономики курортно-рекреационных систем как процесс трансформационного из-

менения стратегии. На этой основе построена модель на основе теории катастроф, которая 

позволяет осуществлять сценарное описание трансформации стратегии курортно-

рекреационных систем. 

In modern world economy resort recreations – one of the most high-profitable spheres of 

managing. Ukraine owns the powerful resort and recreational potential, which effective develop-

ment can bring a real economic benefit. In research the concept of transformation strategy devel-

opment was grounded, as a certain period of cyclic dynamics, and the scenarios of origin of catas-

trophe, development and introduction of innovations is got. The offered approach assumes oppor-

tunity to consider development of economy of resort-recreation systems as process of transfor-

mation change of strategies. On this basis the model based on theory of catastrophes, which allows 

carrying out the scenario description of transformation strategies of resort- recreation systems is 

constructed. 
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1.5. Пенсионные стратегии в условиях дезинтеграционных / реинте-

грационных процессов 

д. э. н., проф. Данич В. Н. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Северодонецк 

д. э. н., доц. Якимова Л. П. 

Буковинский государственный финансово-экономический университет, 

г. Черновцы 

Виявлено загальні закономірності та перспективні тенденції пенсійного забезпечення 

в умовах дезінтеграційних процесів у Молдавії, Грузії, Югославії. Залежно від можливих 

сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій України розроблено стратегії по пен-

сійному забезпеченню населення, оцінено їхні фінансові та соціальні наслідки.  

Выявлены общие закономерности и перспективные тенденции пенсионного обеспече-

ния в условиях дезинтеграционных процессов в Молдавии, Грузии, Югославии. В зависимо-

сти от возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 

разработаны стратегии по пенсионному обеспечению населения, оценены их финансовые и 

социальные последствия. 

The general regularities and prospective trends in pension provision in the conditions of dis-

integration processes in Moldova, Georgia, Yugoslavia. Depending on the possible reintegration 

scenarios temporarily occupied territories of Ukraine developed strategies for pensions of the popu-

lation, evaluated their financial and social consequences. 

1.6. Структура экономики как фактор электропотребления регионов 

РФ: количественный анализ влияния 

д. э. н., проф. Богачкова Л. Ю. 

асп. Хуршудян Ш. Г. 

Волгоградский государственный университет 

Представлено інструменти для кількісного аналізу, що призначені для виявлення, оці-

нки, міжрегіональних і міжфакторних порівнянь впливу структури регіональної економіки на 

статику і динаміку енергоспоживання суб’єктів РФ, які могли б служити для моніторингу 

результативності державної політики енергоефективності. 

Представлены инструменты количественного анализа, предназначенные для выявле-

ния, оценки, межрегиональных и межфакторных сравнений влияния структуры региональ-

ной экономики на статику и динамику электропотребления субъектов РФ, что может послу-

жить для мониторинга результативности государственной политики энергоэффективности.   
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Quantitative methods for revealing, estimation, cross-territorial and cross-factorial compari-

sons of the economic structure impact on statics and dynamics of electricity consumption of the 

Russian regions are presented. The results can serve for monitoring of productivity of a state policy 

of power efficiency. 

1.7. Конвергентні методи оцінки та аналізу перспектив розвитку 

інтелектуального капіталу країн ЄС та України 

к. е. н., доц. Панасенко О. В. 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Проведено кластеризацію країн ЄС та України за рівнем розвитку інтелектуального 

капіталу, побудовано  модель Баумоля і Квадрадо-Роура для перевірки гіпотези про безумов-

ну β-конвергенцію, перевірено гіпотезу про умовну β-конвергенції між кластерами за різни-

ми показниками інтелектуального капіталу. 

Проведено кластеризацию стран  ЕС и Украины по уровню развития интеллектуаль-

ного капитала, построена модель Баумоля и Квадрадо-Роура для проверки гипотезы о без-

условной β-конвергенции, проверена гипотеза об условной β-конвергенции между кластера-

ми по разным показателям интеллектуального капитала. 

A clustering of the EU and Ukraine on the development of intellectual capital, the model of 

Baumol and Kvadrado-Roura to test the hypothesis of unconditional β-convergence, tested the hy-

pothesis of conditional β-convergence between clusters on different indicators of intellectual capi-

tal. 

1.8. Управление финансовой устойчивостью элементов мезо-

экономических систем с использованием эволюционного моделирования 

к. э. н., с. н. с. Андреева Т. А. 

Институт экономики и организации промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск 

У статті запропонований підхід до моделювання процесів управління фінансовою 

стійкістю елементів мезоекономічених систем, при їх еволюційному розвитку і переході че-

рез нестійкий стан системи до нового стійкого стану для наступного ефективнішого розвитку 

системи. Показані можливі траєкторії розвитку системи залежно від значень внутрішніх па-

раметрів, що управляють. 

В статье предложен подход к моделированию процессов управления финансовой 

устойчивостью элементов мезоэкономических систем, при их эволюционном развитии и пе-

реходе через неустойчивое состояние системы к новому устойчивому состоянию для следу-
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ющего более эффективного развития системы. Показаны возможные траектории развития 

системы в зависимости от значений внутренних управляющих параметров. 

In the article the approach to modeling processes of management of financial stability of the 

elements of mesoeconomic systems, when their evolutionary development and transition through an 

unstable state of the system to a new stable state for the next, more effective development system. 

Shows a possible trajectory of development of the system depending on the values of internal con-

trol parameters. 

1.9. Анализ и управление устойчивостью динамической модели 

рынка 

д. т. н., д. э. н., проф. Рамазанов С. К. 

к. т. н., доц. Истомин Л. Ф. 

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, 

г. Северодонецк 

В роботі розглянуті проблеми моделювання і управління стійкістю ринку товарів з 

урахуванням різних видів факторів, пов'язаних як детермінованими характеристиками су-

б'єктів ринку, так і стохастичною природою економічних процесів. Виявлені суттєві для 

стійкості ринку фактори та запропоновані напрями  розвитку моделі з метою її інтеграції до 

системно-динамічної моделі регіональної економіки з урахуванням виробничих та соціаль-

них факторів. 

В работе рассмотрены проблемы моделирования и управления устойчивостью рынка 

товаров с учетом различных видов факторов, связан-ных как с детерминированными харак-

теристиками субъектов рынка, так  и стохастической природой самих экономических про-

цессов. Выявлены существенные для устойчивости рынка факторы и предложены направле-

ния развития   модели с целью ее интеграции в системно-динамическую модель региональ-

ной экономики с учетом производственных и социальных факторов. 

The work considers the problem of modeling and control of the stability of the market of 

goods taking into account the different types of factors associated with deterministic characteristics 

of market participants and the stochastic nature of economic processes. Significant for the stability 

of the market factors and the directions of development models with a view to its integration in a 

system-dynamic model of regional economy with regard to industrial and social factors are identi-

fied. 
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1.10. Оценка влияния инвестиций на экономический рост: 

эконометрический подход 

к. ф.-м. н., с. н. с. Андреев В. В. 

Институт экономики и организации промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск 

Актуальність теми дослідження полягає в необхідності забезпечення стійкого і збала-

нсованого економічного зростання як ключового завдання економічного розвитку країни на 

сучасному етапі. Не оцінюючи роль інвестиційних ресурсів, неможливо визначити стратегію 

соціально-економічного розвитку, розробляти і здійснювати національні, галузеві і регіона-

льні програми. У роботі аналізується вплив інвестицій на економічне зростання. Розгляда-

ється доцільність проведення аналізу взаємозв'язку економічного зростання і інвестицій на 

сучасному етапі з використанням економетричного підходу. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости обеспечения устой-

чивого и сбалансированного экономического роста как ключевой задачи экономического 

развития страны на современном этапе. Не оценивая роль инвестиционных ресурсов, невоз-

можно определить стратегию социально-экономического развития, разрабатывать и осу-

ществлять национальные, отраслевые и региональные программы. В работе анализируется 

влияние инвестиций на экономический рост. Рассматривается целесообразность проведения 

анализа взаимосвязи экономического роста и инвестиций на современном этапе с использо-

ванием эконометрического подхода. 

The relevance of this research is contingent upon the importance of the sustainable econom-

ic growth as one of the key indicators of economic development. Without substantial investment 

sources there would be no way of defining strategy for socio-economic development or to develop 

and implement national, sectorial and regional programs. The goal of this research is to assess the 

impact of investment on economic growth. Econometric modeling was used as a preferred ap-

proach. The result of this research is the in-depth analysis of the existing frameworks for the long-

term relationship between investment and growth and selection of model best suited for the empiri-

cal investigation. 
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ГЛАВА 2  

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

2.1. Генезис підходів до ідентифікації фінансових інновацій 

д. э. н., проф. Дмитришин Л. І. 

асп. Благун С. І. 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

В статті проведено аналіз визначення фінансових інновацій, а також їх місця на фі-

нансовому ринку. Проведена їх класифікація на основі певних критеріїв, а саме: джерела ін-

новацій, чинники, що впливають на процес створення інновацій, мотиви використання інно-

вацій, елементи фінансової системи, в якій використовуються інновації, типи інновацій, ефе-

ктивність використання інновацій, момент народження інновацій, базові інструменти. Розг-

лянуто моделі дифузії інновацій. Вказано можливості їх практичного використання у вітчиз-

няній практиці. 

В статье проведен анализ определения финансовых инноваций, а также их места на 

финансовом рынке. Проведена их классификация на основе определенных критериев, а 

именно: источники инноваций, факторы, влияющие на процесс создания инноваций, мотивы 

использования инноваций, элементы финансовой системы, в которой используются иннова-

ции, типы инноваций, эффективность использования инноваций, момент рождения иннова-

ций, базовые инструменты. Рассмотрены модели диффузии инноваций. Указано возможно-

сти их практического использования в отечественной практике. 

The article analyzes the definition of financial innovation, as well as their place in the finan-

cial market. Conducted classification based on specific criteria, such as: sources of innovation, fac-

tors that affect the process of creating innovation, motivation of innovation, elements of the finan-

cial system, which uses innovation, types of innovation, efficiency innovations, the birth of innova-

tion, basic tools. The models of diffusion of innovation. Specified the possibility of their practical 

use in domestic practice. 
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2.2. Модели оценки, анализа и прогнозирования в системе 

стратегического управления финансовой деятельностью предприятия 

д. э. н., проф. Гурьянова Л. С. 

к. э. н., проф. Зима А. Г. 

к. э. н., доц. Яценко Р. Н. 

к. э. н. Трунова Т. Н. 

асп. Балыков А. Г. 

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца 

В роботі розглядається комплекс моделей, який на підставі методів кластерного аналі-

зу, дискримінантного аналізу, головних компонент, методу рівня розвитку, методів вибору 

репрезентантів груп, пробіт-, логіт-анализу, дерев класифікацій, векторних авторегерсійних 

технологій, моделей корекції похибки, методів аналізу панельних даних, дозволяє здійснити 

комплексну оцінку  факторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підпри-

ємства, визначити можливі негативні зміни його стратегічної фінансової позиції, здійснити 

вибір найбільш адекватної  фінансової стратегії.  

В работе рассматривается комплекс моделей, который на основе методов кластерного 

анализа, дискриминантного анализа, главных компонент, метода уровня развития, методов 

выбора репрезентантов групп, пробит-, логит-анализа, деревьев классификаций, векторных 

авторегрессионных технологий, моделей коррекции ошибки, методов анализа панельных 

данных, позволяет осуществить комплексную оценку  факторов внутренней и внешней фи-

нансовой среды предприятия, выявить возможные неблагоприятные изменения его стратеги-

ческой финансовой позиции, осуществить выбор наиболее адекватной сложившейся ситуа-

ции финансовой стратегии.  

This paper describes the complex of models enabling the assessment of internal and external 

financial environment factors, the identification of possible adverse movements in strategic finan-

cial position, the selection of financial strategy considering the current situation. The complex of 

models is based on methods of cluster and discriminant analysis, selection of groups representants, 

probit and logit analysis, classification trees, vector  autoregressive technologies, error correction 

models, panel data analysis. 
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2.3. Использование алгоритма фильтрации Калмана в комплексной 

модели прогнозирования линейных экономических процессов 

к. э. н., доц. Чернова Н.Л. 

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца 

Запропоновано алгоритм прогнозування лінійних економічних процесів, що дозволяє 

врахувати гіпотезу про наявність шумів в статистичних рядах. Для виключення шуму з вихі-

дного ряду спостережень використовується метод Калмана. Алгоритм апробований на рядах 

динаміки показника дисперсії ВРП для країн ЄС і дисперсії ВВП ЄС. 

Предложен алгоритм прогнозирования линейных экономических процессов, позволя-

ющий учесть гипотезу о наличии шумов в наблюдаемых статистических рядах. Для исклю-

чения шума из исходного ряда наблюдений используется  метод Калмана. Алгоритм апроби-

рован на рядах динамики показателя дисперсии ВРП для стран ЕС и дисперсии ВВП ЕС. 

Linear economic processes forecasting algorithm is offered. The algorithm allows to take in-

to account hypothesis about a noise in the observed statistical series. Kalman method is used to re-

move the noise from the original series of observations. The algorithm was tested on time series of 

GRP dispersion for some EU countries and GDP dispersion for the EU. 

2.4. Моделі оцінки основних факторів кризового фінансового стану 

підприємств житлово-комунального господарства 

д. е. н., проф. Клебанова Т. С. 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

к.е.н. Рудаченко О. О. 

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова 

викладач Гвоздицький В. С. 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

Метою роботи є визначення прогнозованого класу кризи фінансового стану підпри-

ємств житлово-комунального господарства з урахуванням зміни тарифної політики. Розроб-

лений підхід прогнозування  класу кризи фінансового стану підприємств ЖКГ, включає в 

себе 3 основні етапи: перший – прогнозування діагностичних показників діяльності підпри-

ємства; другий – визначення класу кризи фінансового стану підприємства; третій – прогно-

зування  класу кризи фінансового стану підприємства з урахуванням зміни тарифної політи-

ки. Спрогнозовано діагностичні показники фінансової діяльності на прикладі комунального 

підприємства Харківської області. Визначено клас кризи фінансового стану підприємства 

ЖКГ за допомогою сучасних нейро-нечітких моделей. 
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Целью работы является определение прогнозируемого класса кризиса финансового 

состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства с учетом изменения тарифной 

политики. Разработан подход прогнозирования класса кризиса финансового состояния пред-

приятий ЖКХ, который  включает в себя 3 основных этапа: первый – прогнозирование диа-

гностических показателей деятельности предприятия; второй – определение класса кризиса 

финансового состояния предприятия; третий – прогнозирование класса кризиса финансового 

состояния предприятия с учетом изменения тарифной политики. Спрогнозировано диагно-

стические показатели финансовой деятельности на примере коммунального предприятия 

Харьковской области. Определен класс кризиса финансового состояния предприятия ЖКХ с 

помощью современных нейро-нечетких моделей. 

The aim is to define the projected class financial condition of the enterprises of housing and 

communal services of the crisis, taking into account changes in tariff policy. The approach of fore-

casting class crisis financial condition of pre-acceptance utilities, which includes three main stages: 

the first – forecasting diagnostic performance of the enterprise; second – class definition of the fi-

nancial condition of the enterprise crisis; third – class enterprise forecasting the financial condition 

of the crisis, taking into account changes in tariff policy.  

2.5. Моделі прогнозування стану страхового ринку України 

к. е. н., доц. Прокопович С.В. 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

Робота присвячена проблемі розробки моделей прогнозування стану страхового ринку 

України на основі методів кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізовано множину пока-

зників, що характеризують стан ринку страхових послуг, обрано найсуттєвіші, виявлені при-

чинно-наслідкові зв'язки, побудовані множинні лінійні економетричні моделі, кусково-

лінійні регресії і трендові моделі.  

Работа посвящена проблеме разработки моделей прогнозирования состояния страхо-

вого рынка Украины на основе методов корреляционно-регрессионного анализа. Проанали-

зировано множество показателей, характеризующих состояние рынка страховых услуг, вы-

браны наиболее существенные, выявлены причинно-следственные связи, построены множе-

ственные линейные эконометрические модели, кусочно-линейные регрессии и трендовые 

модели. 

The paper is devoted to the development of models to predict the state of the insurance mar-

ket of Ukraine on the basis of correlation and regression analysis. Many indicators characterizing 

the state of the insurance market have been analyzed, the most significant indicators have been se-

lected, cause-and-effect relationships were identified, multiple linear econometric models, piece-

wise linear regression and trend models were built. 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

АННОТАЦИИ 

378 

2.6. Вибір і обґрунтування критеріїв для побудови економіко-

математичної моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 

д. е. н., проф. Дубницький В. І. 

к. е. н., доц. Комірна В. В. 

к. е. н., доц. Стрельченко І. І. 

здобувач Овчаренко О. В. 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

Проведено аналіз існуючих підходів до вибору критеріїв оцінки конкурентоспромож-

ності підприємства, запропоновано набор критеріїв і показників для оцінки конкурентоспро-

можності підприємства, який може бути використаний при побудові інтегрального показни-

ка оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Проведен анализ существующих подходов к выбору критериев оценки конкуренто-

способности промышленного предприятия, предложен набор критериев и показателей для 

оценки конкурентоспособности предприятия, который может быть использован при постро-

ении интегрального показателя оценки конкурентоспособности предприятия. 

In paper was done the analysis of existing approaches to the choice of criteria for industrial 

enterprises competitiveness evaluation. Also, proposed a set of criteria and indicators for evaluating 

competitiveness, which can be used in the construction of the integral index of evaluating the com-

petitiveness of enterprises.  

2.7. Сценарне моделювання факторів організаційно-управлінського 

потенціалу конкурентостійкості: інформаційно-аналітична база прийняття 

управлінських рішень 

к. е. н., доц. Гапоненко О. Є. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

к. е. н., доц. Сергієнко О. А. 

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

к. е. н., доц. Татар М. С. 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут» 

викладач Чуйко І. М. 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 
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Розроблено комплекс моделей сценарного управління конкурентостійкістю підпри-

ємств, що є ґрунтовною основою інформаційно-аналітичної бази прийняття стратегічних 

рішень. Реалізовано системний сценарний підхід до моделювання конкурентостійкості, як 

агрегацію широкого класу моделей, відмінністю якого є врахування систематизованих взає-

мозалежних факторів впливу зовнішнього середовища (за рівнями, сутністю, урегульованіс-

тю та пріоритетністю) на основі синтезу впливу потенціалу на маркетингову, фінансову, со-

ціальну складові, що дозволило оцінити їх кількісне значення та прогнозне значення загаль-

ного рівня конкуренто стійкості, виділити групи оптимістичних, реалістичних та песимісти-

чних сценаріїв та оцінити наслідки їх реалізації.  

Разработан комплекс моделей сценарного управления конкурентоустойчивости пред-

приятий, который является основой информационно-аналитической базы принятия стратеги-

ческих решений. Реализован системный сценарный подход к моделированию конкуренто-

устойчивости, как агрегацию широкого класса моделей, отличительной чертой которого яв-

ляется учет систематизированных взаимосвязанных факторов воздействия внешней среды 

(по уровням, сущности, урегулированности и приоритетности) на основе синтеза влияния 

потенциала на маркетинговую, финансовую, социальную составляющие, что позволило оце-

нить их количественное значение и прогнозное значение общего уровня конкурентоустойчи-

вости, выделить группы оптимистичных, реалистичных и пессимистических сценариев и 

оценить последствия их реализации. 

The models complex of enterprises competitive stability scenario management, which is the 

basis of the information and analytical base for making strategic decisions, is developed. The sys-

tem scenario approach to modeling competitive stability is implemented as the aggregation of a 

large class of models, the distinctive feature of which is the account of systematic interrelated ex-

ternal environment  factors (through the levels, nature, settlement and prioritization) on the bases of 

the synthesis of the potential impact on the marketing, financial and social components, which made 

possible to assess their quantitative value and the predicted value of the general level of competitive 

stability, to select groups of optimistic, realistic and pessimistic scenarios and assess the conse-

quences of their implementation. 

2.8. Принципи синергетики в моделюванні соціально-економічних 

систем 

к. ф.-м. н., доц. Коломієць С. В. 

Інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету 

Синергетика, як універсальна методологічна парадигма, що вивчає  закони розвитку 

та еволюції нелінійних систем найрізноманітнішої  природи, може стати адекватним інстру-

ментом для аналізу складних динамічних процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві 
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та економіці. В роботі розкрито суть синергетичної методології як  сукупності принципово 

нових способів дослідження складних соціально-економічних систем. Акцентується увага на 

необхідності впровадження методології синергетики в практичну діяльність. 

Синергетика, как универсальная методологическая парадигма, которая изучает законы 

развития и эволюции нелинейных систем разнообразной природы, может стать адекватным 

инструментом для анализа сложных динамических процессов, которые происходят в совре-

менном обществе и экономике. В работе раскрыта суть синергетической методологии как 

совокупности принципиально новых способов исследования и познания сложных социально-

экономических систем. Акцентируется внимание на необходимости внедрения методологии 

синергетики в практическую деятельность. 

The synergistic is universal methodological paradigm, which studies the laws of the devel-

opment and evolution of the diverse nature of nonlinear systems. Synergistic can be an adequate 

tool for the analysis of complex dynamic processes that take place in a modern society and econo-

my. Principles of using synergetic methodology in modeling of socio-economic systems are pre-

sented. The necessity of application of synergetic methodology in practice is accentuated. 
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ГЛАВА 3  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

УПРАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

3.1. Модель децентралізованого управління: від простої навчальної 

до моделі реальної економіки 

к. е. н., доц. Кулик В. В. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Розглянуто модель децентралізованого управління – від навчальної три секторної мо-

делі до реальної чотири секторної моделі  економіки /на прикладі економіки Японії/. Забез-

печення розширеного відтворення національної економіки як соціально-економічної системи 

потребує підтримки стійкості її складових елементів (інституційних секторів), що характери-

зують умови рівноваги, і водночас є основою для економічного зростання. У зв’язку з цим 

доцільно провести дослідження відтворення базових інституційних секторів успішних країн, 

зокрема економіки Японії як провідної економіки «Великої сімки» в Азії, в якій реалізовані 

принципи рівноважного розвитку ринкової економіки. В роботі увага зосереджена на побу-

дові графоаналітичної (казуальної) моделі і відповідної їй матриці соціальних рахунків для 

економіки Японії, ретроспективному вивченні структурної динаміки ВВП Японії, особливос-

тях відтворення ВВП (за категоріями витрат і доходу), що забезпечують соціально-

економічну рівновагу й стабільність для підтримки економічного зростання. 

Рассмотрена модель децентрализованного управления – от учебной три секторной 

модели до реальной четыре секторной модели  экономики /на примере экономики Японии/. 

Обеспечение расширенного воспроизводства национальной экономики как социально-

экономической системы требует поддержки устойчивости её составляющих элементов (ин-

ституционных секторов), которые характеризуют условия равновесия, и одновременно яв-

ляются основой для экономического роста. В связи с этим целесообразно провести исследо-

вание воспроизводства базовых институционных секторов преуспевающих стран, в частно-

сти экономики Японии как ведущей экономики «Большой семёрки» в Азии, в которой реали-

зованы принципы равновесного развития рыночной экономики. В работе внимание сосредо-

точено на построении графоаналитической (казуальной) модели и соответствующей ей мат-

рице социальных счетов для экономики Японии, особенностях воспроизводства ВВП (за ка-

тегориями затрат и доходов), обеспечивающих социально-экономическое равновесие и ста-

бильность для поддержки экономического роста. 

A decentralized control model from educational three sectoral model to the real four sectoral 

model of economy /the example of Japanese economy/ is considered. Providing expanded reproduc-
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tion of the national economy as a socio-economic system requires the support of the stability of its 

constituent elements (institutional sectors), which characterize the equilibrium conditions, and are 

also the basis for economic growth. In this connection, it is advisable to carry out a study of repro-

duction of the basic institutional sectors of the successful countries, in particular Japan's economy 

as the leading economy of the "G7" in Asia, which implements the principles of equilibrium of a 

market economy. The attention is concentrate on the construction of the graph-analytic (casual) 

model and its corresponding the social accounts matrix for Japan's economy, the features of repro-

duction of GDP (for the categories of costs and revenues), which provide support of socio-

economical equilibrium and stability for economic growth. 

3.2. Моделювання інтелектуальної системи проактивного управління 

соціально-економічними системами 

к. е. н., доц. Чорноус Г. О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

У роботі запропоновано багаторівневу агентну модель інтелектуальної інформаційної 

системи проактивного управління, створення якої ґрунтується на інтеграції новітніх ІТ. Зна-

чну увагу приділено особливостям інструментальної гібридизації щодо вирішення завдань 

накопичення даних і обробки потужних інформаційних потоків у соціально-економічних 

системах. 

В работе предложено многоуровневую агентную модель интеллектуальной информа-

ционной системы проактивного управления, создание которой основывается на интеграции 

новейших ИТ. Значительное внимание уделено особенностям инструментальной гибридиза-

ции по решению задач накопления данных и обработки мощных информационных потоков в 

социально-экономических системах. 

The paper presents a multilevel agent model of intellectual information proactive control 

system based on the integration of advanced IT. Special attention is paid to the peculiarities of hy-

bridization tool to solve problems of data storage and processing of powerful information flow in 

socio-economic systems. 

3.3. Управління інноваційною діяльністю високотехнологічного 

підприємства в умовах інформаційної економіки 

д. е. н., проф. Пушкар О. І. 

к. е. н., доц. Грабовський Є. М. 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
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В роботі аналізуються основні тенденції управління сучасною високотехнологічною 

компанією, на основі чого пропонується пакет стратегічних інноваційних рішень підприємс-

тва на основі провідних тенденцій розвитку інформаційної економіки. Окрема увага присвя-

чена питанням аналізу факторів забезпечення ефективності комерційної діяльності компанії 

в сучасних умовах. Проведення такого аналізу дозволило дослідити основні стратегічні оріє-

нтири організації бізнесу в постіндустріальній економіці. 

В работе анализируются основные тенденции управления современной высокотехно-

логичной компанией, на основе чего предлагается пакет стратегических инновационных ре-

шений предприятия на основе ведущих тенденций развития информационной экономики. 

Отдельное внимание уделено вопросам анализа факторов обеспечения эффективности ком-

мерческой деятельности компании в современных условиях. Проведение такого анализа поз-

волило исследовать основные стратегические ориентиры организации бизнеса в постинду-

стриальной экономике. 

The paper analyzes the main trends of modern high-tech company management, based on 

what is proposed strategic package of innovative solutions based on leading trends of the infor-

mation economy. Special attention is devoted to issues of analysis of the factors ensuring the effec-

tiveness of the company's business in the modern world. Conducting this analysis allowed to ex-

plore the main strategic goals of the business in the post-industrial economy. 

3.4. Інтеграція архітектурних моделей підприємства 

к. е. н., доц. Денісова О. О. 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана" 

Розглянуто процеси, завдання та проблематику керування архітектурою підприємства. 

Інтеграція архітектурних моделей є одним з найважливіших і складних завдань серед тих, що 

їх слід вирішити для досягнення належного рівня зрілості архітектури підприємства. Дослі-

джено практичний досвід інтеграції системних моделей. Розроблено формальну модель інте-

грованої архітектури. 

Рассмотрены процессы, задания и проблематика управления архитектурой предприя-

тия. Интеграция архитектурных моделей является одним из самых важных и сложных зада-

ний из тех, которые следует выполнить для достижения надлежащего уровня зрелости архи-

тектуры предприятия. Исследован практический опыт интеграции системных моделей. Раз-

работана формальная модель интегрированной архитектуры. 

The work considers of Enterprise Architecture management activities, aims and problems 

architects have to resolve. Architecture models integration is one of the important and complicated 

tasks developers need to fulfill to achieve the appropriate maturity level of Enterprise Architecture. 
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Practical experience of system model integration is examined. Formal model of integrated architec-

ture is elaborated. 

3.5. Концептуальный базис информационной составляющей 

экономической безопасности предприятия в хроноэкономике 

к. т. н,. доц. Богомолов А. И.  

к. т. н., проф. Невежин В. П. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

к. э. н., доц. Чаговец Л. А. 

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 

У роботі розглянуто питання методологічних основ побудови модельного базису оці-

нки дестабілізаційних впливів, які носять характер загроз інформаційній безпеці підприємст-

ва і їх впливу на фінансовий сектор підприємства. Розглянуто концептуальний підхід до по-

дання економічної системи в хроноекономіці. В рамках концепції хроноекономіки пропону-

ється модель оцінки загроз інформаційній безпеці як індикаторів кризового стану з ураху-

ванням рівня інформаційної агресії. 

В работе рассматриваются вопросы методологических основ построения модельного 

базиса оценки дестабилизационных воздействий, которые носят характер угроз информаци-

онной безопасности предприятия и их влияния на финансовый сектор предприятия. Рассмот-

рен концептуальный подход к представлению экономической системы в хроноэкономике. В 

рамках концепции хроноэкономики предлагается модель оценки угроз информационной без-

опасности как индикаторов кризисного состояния с учетом уровня информационной агрес-

сии. 

The paper deals with the methodology of the model basis of the destabilization effects eval-

uation as a threats of enterprise information security and its influence on the enterprise financial 

sector. The conceptual approach to the representation of the economic system in chronoeconomics 

was considered. The evaluating model of information security threats as a indicators of the crisis 

state, according to the conceptual approach, was proposed. 

3.6. Методологія управлінського моніторингу 

д. е. н., проф. Галіцин В. К. 

д. е. н., проф. Суслов О. П. 

к. е. н. Самченко Н. К. 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
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Досліджено методологічні засади управлінського моніторингу, що стосуються його 

визначення, системотвірних ознак, можливостей, характерних рис, порядку здійснення, ос-

новних функцій, завдань, підстав і принципів. Схарактеризовано рівні застосування управ-

лінського моніторингу, визначено місце управлінського моніторингу у процесі управління 

об’єктом та у системі загальних функцій управління. Описано процес реалізації управлінсь-

ких функцій на основі моніторингу. Визначено складові результативності управлінського 

моніторингу. 

Исследованы методологические основы управленческого мониторинга, касающиеся 

его определения, системообразующих признаков, возможностей, характерных черт, порядка 

осуществления, основных функций, задач, оснований и принципов. Охарактеризованы уров-

ни применения управленческого мониторинга, определено место управленческого монито-

ринга в процессе управления объектом и в системе общих функций управления. Описан про-

цесс реализации управленческих функций на основе мониторинга. Определены составляю-

щие результативности управленческого мониторинга. 

Methodological bases of managerial monitoring regarding its definition, system features, 

capabilities, characteristics, order of implementation, basic functions, objectives bases and princi-

ples are studied. Levels of use of managerial monitoring are characterized. The place of managerial 

monitoring in management of the object and in general management functions of the system is de-

termined. The process of implementation of management functions on the basis of monitoring is 

shown. Components of managerial monitoring performance are determined. 

3.7. Концепция построения информационно-маркетинговых систем в 

экономике 

д. э. н., проф. Иванов Н. Н. 

Классический приватный университет (г. Запорожье) 

Розглянуто актуальне наукове завдання щодо розробки концептуальної моделі побу-

дови інформаційно-маркетингової системи (ІМС) в економіці, яка дозволяє визначити систе-

му поглядів та зв’язків зовнішнього середовища з економічним об’єктом. В роботі наведено 

аналіз маркетингових досліджень ринку щодо кількісних та якісних характеристик. Визначе-

ні основні принципи ІМС, які включають: визначення стану та динаміки ринку, адаптація до 

умов з урахуванням потреб та можливостей споживачів та інші. Відповідно до проведеного 

аналізу запропоновано класифікацію систем по вхідній та вихідній інформації, а також за 

видами та основним методам побудови та засобам взаємодії з інформаційними системами. 

Запропоновано концептуальну модель побудови інформаційно-маркетингової системи 

управління економічним об'єктом, яка включає не тільки дослідження ринку товарів, а й ре-

сурсів з можливостями аналізу і прогнозування. 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

АННОТАЦИИ 

386 

Рассмотрена актуальная научная задача разработки концептуальной модели построе-

ния информационно-маркетинговой системы (ИМС) в экономике, которая позволяет опреде-

лить систему взглядов и связей внешней среды с экономическим объектом. В работе приве-

ден анализ маркетинговых исследований рынка относительно количественных и качествен-

ных характеристик. Определены основные принципы ИМС, которые включают: определение 

состояния и динамики рынка, адаптация к условиям с учетом потребностей и возможностей 

потребителей и другие. На основе проведенного анализа предложена классификация систем 

по входящей и выходящей информации, а также по видам и основным методам построения и 

средствам взаимодействия с информационными системами. Предложена концептуальная 

модель построения информационно-маркетинговой системы управления экономическим 

объектом, которая включает не только исследование рынка товаров, но и ресурсов с возмож-

ностями анализа и прогнозирования. 

It is considered an actual scientific task of developing a conceptual model for building an in-

formation and marketing system (IMS) in the economy, which allowed to determine the system of 

views and relations of the external environment with the economic object. In the paper the analysis 

of market research concerning quantitative and qualitative characteristics is presented. It is defined 

the basic principles of IMS, which include: identification of the state and market dynamics, adapt-

ing to needs and capabilities of consumers and others. On the basis of the carried out analysis it is 

proposed the classification of systems on input and output information, and also on types and main 

methods of construction and means of interaction with information systems. It is proposed the con-

ceptual model of construction information and marketing system of managing an economic object, 

which included not only the research of market goods, but also the resources with opportunities of 

analysis and forecasting. 

3.8. Гибкие производственные системы с переналадкой и 

произвольной длительностью производственного цикла 

д. э. н., проф. Румянцев Н.В. 

Донецкий национальный технический университет 

У роботі розглянуто метод знаходження характеристик гнучкої виробничої системи 

(ГВС) з пуассоновським законом розподілу замовлень і довільної тривалістю виробничого 

циклу. Використовуючи метод вкладених ланцюгів Маркова, знайдені ймовірності станів 

даної ГВС, які необхідні для визначення функціоналів, що описують витрати виробництва 

продукції, на підставі яких можна визначати її оптимальні характеристики. 

В работе рассмотрен метод нахождения характеристик гибкой производственной си-

стемы (ГПС) с пуассоновским законом распределения заказов и произвольной длительно-

стью производственного цикла. Используя метод вложенных цепей Маркова, найдены веро-
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ятности состояний данной ГПС, которые необходимы для определения функционалов, опи-

сывающих издержки производства продукции, на основании которых можно определять ее 

оптимальне характеристики. 

The paper presents a method of finding the characteristics of flexible manufacturing system 

(FMS) with the Poisson distribution law orders and arbitrary duration of the production cycle. Us-

ing the method of embedded Markov chains, found the probability of states of the FMS, which are 

necessary to determine the functional describing the cost of production, on the basis of which it is 

possible to determine its optimal performance. 

3.9. Business process as the main element of process management 

approach 

PhD, ass. prof. Yatsenko R.M. 

PhD stud. Balykov O.G. 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

У роботі розглянуті функціональний і процесний підходи до управління, проведено їх 

якісне порівняння. Проаналізовані поняття "процесу" і "бізнес-процесу", виявлені їх най-

більш значимі характеристики. В результаті аналізу було сформульовано авторське визна-

чення для поняття "бізнес-процес". Приведені типова і структурна схема бізнес-процесу. 

В работе рассмотрены функциональный и процессный подходы к управлению, прове-

дено их качественное сравнение. Проанализированы понятия "процесса" и "бизнес-

процесса", выявлены их наиболее значимые характеристики. В результате анализа было 

сформулировано авторское определение для понятия "бизнес-процесс". Приведены типичная 

и структурная схема бизнес-процесса. 

The functional and process management approaches are considered, their quality compari-

son is conducted. The concepts of a "process" and a "business process" are analysed, their most 

meaningful features are admitted. As the result of analysis, the authorial determination of a "busi-

ness process" was set up. The typical and structural charts of business process are introduced. 
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