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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Адаптація підприємства до умов зовнішнього середовища розгляда-

ється як складова довгострокового планування його діяльності. Це зумовлює необхідність пильної 

уваги до розвитку підприємства в межах стратегічного управління. Стратегічне управління спря-

мовано на затвердження ефективної ринкової позиції підприємства для забезпечення життєздатно-

сті на довгостроковому періоді. Динамічний характер стратегічного управління дозволяє підпри-

ємству рухатися до стратегічної мети, незважаючи на постійний вплив ринкового середовища. 

Тому актуальною проблемою є впровадження до системи управління підприємством підсистеми 

управління його розвитком.  

Проблеми управління складними системами вирішуються протягом багатьох десятиліть. 

Розробці теоретико-методологічних основ розвитку підприємств присвячені праці багатьох вче-

них, наприклад, І. Ансоффа, Р. Аккофа, Л. Берталанфі, П. Друкера, Н. Кондратьєва, М. Х. Меско-

на, Г. Мінцберга, М. Месаровича, A. Томпсона, А. Чандлера, Ф. Хедоурі та ін.  

Математичний опис процесів розвитку складних систем наведено у роботах представників 

наукових шкіл, наприклад, Н. Вінера, Л. В. Канторовича (математична економіка), В. Леонтьєва, 

М. Д. Кондратьєва, С. А. Кузнеця (теорія циклів), Дж. Кейнса, Р. Солоу (теорія зростання); 

В. М. Глушкова, В. С. Михалєвича, В. Л. Волковича, Н. З. Шора, О. Г. Івахненко, І. В. Сергієнко, 

М. З. Згуровського, Н. Д. Панкратової, О. А. Павлова, Ю. П. Зайченко, О. Є. Федоровича, 

В. М. Левикіна, М. Д. Годлевського, І. В. Кононенко (кібернетична школа), В. М. Буркова, 

В. О. Ірікова, Д. О. Новикова (теорія активних систем), Р. Шеннона, М. П. Бусленко, Дж.  Клейна, 

А. Д. Цвиркуна, Я. Тінбергена (імітаційне моделювання) та ін.  

Стратегічне управління здійснюється за рахунок виконання стратегічних планів. Підприєм-

ство, розробляючи стратегічні плани, зобов’язане враховувати особливості та перспективи розвит-

ку ринку у майбутньому, що потребує постійного дослідження ринку, моніторингу ринкової 

кон’юнктури. 

Для розв’язання основних задач планування розвитку підприємства використовують різні 

підходи та методи: програмно-цільове планування, теорію активних систем, системну оптиміза-

цію, динамічне програмування, ігровий, оптимізаційно-імітаційний і траєкторний підхід та ін. При 

дослідженні проблем планування розвитку підприємства дослідники використовують: системний 

та функціональний підходи; стратегічний моніторинг в управлінні фінансово-господарською дія-

льністю; концепції управління потенціалом підприємства та його інноваційним розвитком; проєк-

тно-плановий, програмний та маркетинговий підхід; моделювання керованого розвитку; підходи 

стратегічного та антикризового управління та ін. Вибір того чи іншого підходу або їх сукупності 

носить суб’єктивний характер, який визначається особливостями управління підприємством. 

Стратегічне планування має динамічний характер і базується на величезній кількості даних 

(Big Data), що потребує постійного аналізу інформації різної природи. Тому підприємства все бі-

льше використовують корпоративні інформаційні системи (КІС) для інформаційно-аналітичної 

підтримки процесів стратегічного планування та розв’язання складних задач для підтримки при-

йняття рішень щодо планування 
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 розвитку підприємства. Швидкі зміни бізнес-середовища, посилення конкуренції та постійні змі-

ни вимог покупців щодо товарів та послуг стимулюють підприємства регулярно переглядати під-

ходи щодо стратегічного управління та скорочувати терміни стратегічного планування. До сучас-

них підходів можна віднести:  

1) управління за цілями (Management By Objectives), які встановлюються за принципом 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Result-oriented, Time-based);  

2) управління результативністю та ефективністю підприємства з використанням показників 

ефективності (KPI – Key Performance Indicators);  

3) процесне управління – управління за регламентами бізнес-процесів;  

4) управління за принципами системи управління якістю (ІSО 9000, TQM – Total Quality 

Management) та ін. 

Такі підходи потребують коригування або зміни існуючих методологій розробки стратегіч-

них планів.  

Разом з удосконаленням процесу стратегічного планування треба проводити реінжиніринг 

таких КІС стратегічного рівня, як ERP (Enterprise Resource Planning) та EPM (Enterprise Perfor-

mance Management) згідно з методами і моделями розв’язання задач стратегічного планування ро-

звитку. Також потрібно здійснювати їх інтеграцію з інформаційними системами тактичного та 

оперативного рівнів управління. 

Отже, має місце основне протиріччя між різко зростаючою складністю задач планування 

розвитку підприємства та існуючими методами, моделями та інформаційними технологіями (ІТ) 

стратегічного планування, в яких не враховуються повною мірою, по-перше, вимоги щодо форму-

вання планів розвитку на основі сучасних підходів до управління, по-друге, необхідність інтегра-

ції стратегічних планів з тактичними, оперативними планами та бюджетами. Усе це унеможлив-

лює виконання планів розвитку та досяжність стратегічних цілей. 

Тому актуальною науково-прикладною проблемою є розробка методологічних основ та ін-

формаційної технології стратегічного планування розвитку підприємства, які за допомогою систе-

много моделювання стратегічних цілей та напрямків діяльності дозволять урахувати сучасні тен-

денції стратегічного управління, до яких відносять: аналіз впливу зовнішнього середовища на ви-

бір стратегій та цілей розвитку; розробку планів на основі системи KPI, що охоплює стратегічний, 

тактичний та оперативний рівень управління; системне планування розвитку видів діяльності під-

приємства та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційної ро-

боти пов’язана з дослідженнями, які проводилися в 2003–2019 рр. у Національному технічному 

університеті «ХПІ» на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління від-

повідно до державних науково-технічних програм і планів науково-дослідних робіт Міністерства 

освіти і науки України: «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення процедур підтримки 

прийняття рішень в комп’ютерно-інтегрованих системах» (ДР № 0106U001518), «Розробка систем 

підтримки прийняття рішень у складних інформаційно-управляючих комплексах» (ДР № 

0109U002424), «Розробка систем підтримки прийняття рішень з управління розвитком складних 

розподілених техніко-економічних та соціально-економічних систем» (ДР № 0111U002287), «Роз-

робка інформаційно-аналітичних технологій стратегічного управління ієрархічними розподілени-

ми системами» 
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 (ДР № 0113U000452), «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективні-

стю та якістю у складних системах за умови євроінтеграції України» (ДР № 0117U004806). Особи-

стий внесок автора у цих НДР як виконавця полягає у розробці моделей та методів прийняття ефе-

ктивних рішень щодо планування розвитку підприємства, прикладних інформаційних технологій 

формування стратегічних програм розвитку підприємств різних галузей економіки. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності осно-

вних складових програми розвитку підприємства шляхом розроблення методологічних основ та 

інформаційної технології планування розвитку підприємства на основі системного моделювання 

стратегічних цілей та напрямків його діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідно 

розв’язати такі задачі: 

1) здійснити аналіз існуючих підходів, методів, моделей та інформаційних технологій стра-

тегічного планування розвитку підприємства; 

2) розробити методологічні основи процесу планування розвитку підприємства як системи 

моделей та методів розв’язання комплексу задач формування стратегічної програми розвитку; 

3) розробити метод формування планової стратегічної мети розвитку підприємства на осно-

ві моделювання процесів побудови та вибору траєкторій його розвитку; 

4) розробити метод формування системи ключових показників ефективності підприємства, 

яка включає показники ефективності стратегічного, тактичного та оперативного рівня; 

5) розробити метод формування програми інвестиційної діяльності підприємства шляхом 

побудови системи моделей визначення інвестиційної політики підприємства і формування інвес-

тиційного портфеля на стратегічному періоді; 

6) розробити метод формування програми фінансування розвитку підприємства на основі 

моделювання процесів забезпечення ресурсами проєктів розвитку; 

7) розробити інформаційну технологію планування розвитку підприємства на основі моде-

лювання його стратегічних цілей та напрямків діяльності; 

8) дослідити та впровадити результати наукової роботи у практику розробки стратегічних 

програм розвитку підприємств. 

Об’єкт дослідження – процес стратегічного планування розвитку підприємства. 

Предмет дослідження – моделі, методи та інформаційна технологія стратегічного плану-

вання розвитку підприємства. 

Методи дослідження. Проведені дослідження ґрунтуються на використанні методів систе-

много аналізу, теорії прийняття рішень, методів системної оптимізації, когнітивного аналізу, ста-

тистичних та експертних методів, теорії одно- та багатокритеріальної оптимізації при розробці 

методів формування стратегічних цілей розвитку підприємства, системи ключових показників 

ефективності, програми інвестиційної діяльності та програми фінансування розвитку. Також дос-

лідження ґрунтуються на використанні методологій проєктування інформаційних систем та сервіс-

орієнтованого підходу при розробці інструментальних засобів побудови систем управління ефек-

тивністю підприємства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному. 
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Вперше розроблено: 

– метод формування планової стратегічної мети розвитку підприємства, в якому її вибір 

здійснюється з множини альтернативних варіантів на основі побудови траєкторій розвитку підп-

риємства, що забезпечує обґрунтованість вибору мети розвитку; 

– метод формування програми інвестиційної діяльності, в якому розв’язання інвестицій-

них задач здійснюється за допомогою взаємопов’язаних моделей та інформаційної технології, які 

враховують поведінку ринку, політику інвестування, механізми розподілу ресурсів між напрямка-

ми інвестування, що дозволяє сформувати раціональний інвестиційний портфель та забезпечити 

ефективність інвестиційної діяльності на плановому періоді; 

– метод формування програми фінансування розвитку підприємства, в якому на основі ро-

зроблених моделей враховуються стан підприємства, джерела та можливі сценарії інвестування, 

що дозволяє сформувати раціональні плани фінансування розвитку та забезпечити ефективність 

фінансової діяльності підприємства. 

Удосконалено: 

– методологію процесу стратегічного планування розвитку підприємства, в якій на відміну 

від існуючих за рахунок розроблених системних методів та моделей удосконалено процес форму-

вання планів розвитку основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, що дозволяє 

підвищити ефективність програми розвитку підприємства; 

– метод формування системи ключових показників ефективності підприємства, в якому на 

відміну від існуючих за рахунок математичних моделей декомпозиції здійснюється каскадування 

показників стратегічного рівня, що забезпечує досяжність стратегічних цілей. 

Набули подальшого розвитку: 

– метод визначення стратегій розвитку підприємства, в якому на відміну від існуючих вра-

ховано специфіку напрямків діяльності підприємства, що забезпечує досяжність стратегічних ці-

лей розвитку та підвищення ефективності підприємства; 

– модель управління фінансовими інвестиціями, в якій на відміну від існуючих об’єднані 

моделі Марковиця, Шарпа, пут-опціонів, дисконтування дивідендів та реалізовано процедуру ана-

лізу реальної вартості фінансових інвестицій, що дозволяє сформувати портфелі інвестицій на 

стратегічному періоді з меншими ризиками та підвищити ефективність інвестиційної діяльності 

підприємства; 

– інформаційна технологія планування розвитку підприємства, в якій на відміну від існую-

чих реалізовано системне моделювання розвитку основної, інвестиційної та фінансової діяльності, 

що дозволяє підвищити ефективність рішень щодо стратегічного розвитку підприємства. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений комплекс моделей та методів 

є методологічною основою для створення програми розвитку підприємства. Запропонована інфо-

рмаційна технологія планування розвитку підприємства є основою для проєктування інформацій-

но-аналітичних систем управління ефективністю. Отримані наукові результати направлені на під-

вищення ефективності стратегічних програм розвитку, які розробляються з урахуванням сучасних 

умов функціонування підприємства. Розроблені методи, моделі та інформаційна технологія були 
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 використані на практиці для формування програм розвитку підприємств різних галузей. Результа-

ти дисертаційних досліджень впроваджені: 

–  у агрохолдингу «Grain Alliance» (м. Кальмар, Швеція) (довідка про практичне викорис-

тання результатів дисертаційного дослідження від 10.06.2019 р.); 

–  у ТОВ «Долина» (м. Харків) (довідка про впровадження та практичне використання ре-

зультатів дисертаційного дослідження від 18.06.2018 р.); 

–  у ТОВ «Небозвід» (м. Харків) (довідка про впровадження та практичне використання ре-

зультатів дисертаційного дослідження від 27.12.2017 р.); 

–  у навчальному процесі Національного технічного університету «ХПІ» (акт впровадження 

від 10.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертації, які виносяться на захист, отрима-

ні здобувачем особисто, а саме: метод формування планової стратегічної мети розвитку підприєм-

ства; метод формування програми інвестиційної діяльності; метод формування програми фінансу-

вання розвитку підприємства; методологія процесу стратегічного планування розвитку підприємс-

тва; метод формування системи ключових показників ефективності підприємства; модель управ-

ління фінансовими інвестиціями; інформаційна технологія планування розвитку підприємства. 

Апробація результатів роботи. Результати дисертаційної роботи доповідалися і обгово-

рювалися на міжнародних, всеукраїнських наукових, науково-технічних та науково-практичних 

конференціях, на інформаційно-комунікаційних заходах, а саме: «Системний аналіз та інформа-

ційні технології» (Київ, 2005, 2007, 2009, 2017); «Автоматика» (Вінниця, 2006; Севастополь, 2007); 

«Сучасні інформаційні та електронні технології» (Одеса, 2007–2012); «Information systems technol-

ogy and its applications» (Харків, 2007); «International United Information Systems Conference» (Ялта, 

2012); «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science» (Львів, 

2008, 2010); «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (Дніпропетровськ, 

2008); «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та 

проектами» (Харків, 2012); «Computer Algebra and Information Technologies» (Одеса, 2018); «Інфо-

рмаційна безпека та інформаційні технології» (Харків, 2019); на наукових семінарах кафедри про-

грамної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ» (Харків, 2005–2019), на 

науково-технічному семінарі «Сучасні інформаційні технології» кафедри теоретичної та приклад-

ної системотехніки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (Харків, 2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 60 наукових робіт, з яких 3 монографії, 32 

статті у наукових фахових виданнях (з них 1 стаття – у виданні іноземних держав; 30 – у виданнях 

України; 1 статтю включено до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science), 25 тез 

доповідей у матеріалах міжнародних наукових конференцій (з них 3 – у англомовних виданнях, 

що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus).  

Структура роботи. Дисертація складається з анотації двома мовами, вступу, шести розді-

лів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації складає 430 сто-

рінок і містить 57 рисунків та 16 таблиць по тексту, 14 рисунків на окремих сторінках; 318 на-

йменувань використаних джерел на 37 сторінках, 8 додатків на 107 сторінках.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок роботи з науковими 

темами, сформульовано мету й задачі дослідження, представлено об’єкт, предмет і методи дослі-

дження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено інфо-

рмацію про їх практичне використання, апробацію та висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі проведено аналіз методологічних основ стратегічного планування. На-

дано характеристику стратегічного планування розвитку підприємства як об’єкта дослідження. 

Визначені основні аспекти, які потребують особливої уваги науковців, а саме: формування цілей, 

напрямків та стратегій розвитку; адаптація підприємства до зовнішнього середовища у довгостро-

ковій перспективі; планування сталого розвитку; внутрішня координація; забезпечення розвитку 

підприємства інвестиційними ресурсами; інформаційне забезпечення процесу планування розвит-

ку. Згідно цих аспектів проведено аналіз проблем стратегічного планування розвитку сучасного 

підприємства та наукових підходів і методів їх вирішення: експертні методи для формування ці-

лей, стратегій та напрямків розвитку; економіко-математичні методи та моделі щодо розв’язання 

задач стратегічного планування; підходи щодо впровадження стратегічного вирівнювання та ме-

тоди декомпозиції КРІ; методи розв’язання інвестиційних та фінансових задач. Досліджено про-

грамні продукти рівня стратегічного управління. Зроблено висновки щодо необхідності удоскона-

лення методологічних основ планування розвитку підприємства з урахуванням сучасних тенден-

цій управління. Виділено наступні проблеми для вирішення. 

І. Проблема формування стратегічних цілей і визначення ефективних планів їх досягнення. 

Для її вирішення запропоновано задачу вибору цілей та задачу розробки планів розглядати у ком-

плексі відповідно до ітераційного процесу (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Концепція ітераційного процесу розробки стратегічних цілей 

 

Процес включає такі етапи.  

1. Визначення керівництвом та власниками підприємства стратегічних цілей. 

2. Формування стратегічних планів на основі розв’язків задач, які виникають на етапах 

стратегічного планування, шляхом економіко-математичного моделювання. Проведення декомпо-

зиції стратегічних планів до планів тактичного та оперативного рівнів.  

3. Аналіз стратегічних цілей та відповідних планів.

Перегляд цілей та планів 
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4. Вибір ефективної стратегічної мети і відповідного плану розвитку особою, яка приймає рішення 

(ОПР), з урахуванням перспективних уподобань щодо розвитку підприємства та на основі інфор-

мації щодо прогнозів кон’юнктури ринку, поточної діяльності підприємства та ін.  

У результаті формується стратегічна мета розвитку, яка досягається за умови виконання си-

стеми планів, що дозволить підприємству покращити своє становище. 

ІІ. Проблема розробки системи КРІ, на основі яких формуються стратегічні, тактичні та 

операційні плани підприємства. Для її вирішення необхідно розробити метод декомпозиції КРІ, за 

яким формується система ключових показників ефективності підприємства та його стратегічних 

бізнес-одиниць на стратегічному, тактичному та оперативному рівні. Система КРІ є основою для 

формування системи планів на усіх рівнях управління. 

ІІІ. Проблема розробки програми інвестиційної діяльності у межах розвитку підприємства. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується розробити метод формування програми інвестиційної 

діяльності підприємства як складової програми його розвитку. Реалізація цього методу дозволить 

розв’язати комплекс інвестиційних задач. У результаті буде сформовано інвестиційний портфель, 

реалізація якого сприятиме підвищенню ефективності інвестиційної діяльності підприємства.  

ІV. Проблема формування програми фінансування планів розвитку підприємства. Для її ви-

рішення необхідно розробити метод, який розв’язує систему фінансових задач, розв’язки яких є 

основою для розробки програми фінансування планів розвитку підприємства. Реалізація такої про-

грами забезпечить безперервне фінансування цих планів та стабільність функціонування підпри-

ємства упродовж стратегічного періоду. 

V. Проблема розробки інформаційної технології для підтримки процесу стратегічного пла-

нування розвитку сучасного підприємства.  

Сформована постановка задачі, яка включає мету та задачі дослідження. Результати розділу 

опубліковані у роботах [3, 4, 6, 17, 18, 35, 36].  

У другому розділі запропоновано процес формування програми стратегічного розвитку пі-

дприємства, який має такі етапи: 1) проведення стратегічного аналізу; 2) формування можливих 

стратегічних цілей розвитку; 3) формування планової стратегічної мети розвитку; 4) декомпозиція 

планової стратегічної мети розвитку; 5) побудова системи KPI стратегічного рівня; 

6) декомпозиція системи KPI; 7) розробка інвестиційної програми розвитку; 8) розробка програми 

фінансування розвитку; 9) узгодження та затвердження програми розвитку підприємства. Для реа-

лізації  цих етапів сформовано комплекс задач та надано опис підходів щодо їх розв’язання. Про-

цес реалізується як ітераційний, що передбачає можливість переходу з будь-якого етапу на попе-

редні етапи. 

Запропоновано метод формування планової стратегічної мети, який включає технологію 

формування можливих стратегічних цілей і технологію вибору планової стратегічної мети на ос-

нові побудови та аналізу траєкторій розвитку підприємства.  

Технологія формування можливих стратегічних цілей базується на методі аналізу ієрархій 

(МАІ), експрес-аналізі та інших експертних методах. Для вихідної множини цілей }{   iZZ , 
Ni , які аналізуються щодо їх прийняття у якості мо 
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жливих цілей розвитку підприємства, реалізуються процедури прямого та зворотного процесу 

МАІ (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Процес вибору можливих стратегічних цілей 

 

Для досягнення цілей }{ 
iZ  формуються стратегії },,,{ i

M
i
P

i
F

i
E ZZZZ  за напрямками розвитку 

«виробництво», «фінанси», «персонал», «маркетинг» відповідно. Використовуючи МАІ, визнача-

ються значення вектора }{ i  ступеня впливу досягнення цілей на ринковий стан підприємства, 

який описується стратегічними КРІ. ОПР упорядковує цілі }{ 
iZ  за зменшенням значень }{ i  і 

здійснює вибір цілей, для яких виконується умова min i
, де min  – мінімальне значення ступеня 

впливу досягнення мети на стан підприємства. У результаті формується множина можливих стра-

тегічних цілей }{ G
j

G ZZ  , GN,j 1 ,  ZZ G . 

Згідно запропонованої технології вибору планової стратегічної мети EZ  з множини GZ  ви-

значені такі умови: досягнення мети означає досягнення планових значень КРІ; мета досягається 

за реалізацією однієї стратегії, що передбачає діяльність підприємства на певних сегментах ринку, 

які визначають його ринкові стани на інтервалах планового періоду; реалізація кожної стратегії 

впливає по-різному на значення критеріїв ефективності підприємства, тому стратегіям ставляться 

у відповідність пріоритети цих критеріїв; реалізація стратегії забезпечується ресурсами (виробни-

чими, інвестиційними та ін.). З огляду на ці умови реалізуються наступні кроки.  

Крок 1. Визначення стратегій j
m

j }{  , jm 


,1  для кожної можливої мети G

jZ  за ре-

зультатами стратегічного аналізу та МАІ. 

Крок 2. Побудова траєкторій розвитку підприємства для мети G

jZ , GN,j 1 . 

2.1. Формування на інтервалах планового періоду множин ринкових станів, в яких підпри-

ємство може знаходитися за умови реалізації різних стратегій. На основі маркетингових дослі-

джень на інтервалах планового періоду визначаються сегменти ринку, яким відповідають ринкові 

стани підприємства. Розглядаються простори }{ t  параметрів }{ l
tt   , Ll ,1 , ,Tt 0 . У якості 

таких параметрів можуть бути обсяги продажів, собівартість, ціна продукції та ін. Значення 

},...,{ 21 sL
t

s
t

s
t

s
t    параметрів t  визначають s -й можливий ринковий стан підприємства, 

Ss ,1 .  

Можливі стратегічні цілі 

}Z{Z G
j

G   

Вихідна  

множина цілей 

}{   iZZ  

Стратегії 

},,,{ i
M

i
P

i
F

i
E ZZZZ до-

сяжності цілей 

МАІ 
Стратегічні КРІ, які 

описують стан  

підприємства 

Ступені впливу  Nii },{  досягнення 

 цілей на стан підприємства  
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Можливі стани формують маркетингові області },1{ , SsD s
t

M
t   , які відображають 

кон’юнктуру ринку – поведінку покупців та продавців товару. Постає задача визначення ринкових 

станів, де підприємство зможе здійснювати свою діяльність для досягнення цілей за умови, що 

визначено його вихідний стан 1
0

. Для її розв’язання запропонована процедура, яка полягає у на-

ступному. Вважається, що мета G
jZ  описується K


 локальними критеріями ефективності підприємс-

тва )( tk
e
k ff  , Kk


,1 , а її досяжність оцінюється комплексним критерієм, який має такий зага-

льний вид для t-го інтервалу: )()(
1

tk

K

k

e
kt fW 







, де )( tkf 


 – нормований локальний крите-

рій; e
k  – ваговий коефіцієнт, 1

1




K

k

e
k



 . Для стратегії j
m
 , jm 


,1  мети 

G
jZ  формується комплек-

сний критерій ефективності підприємства 



K

k

s
tk

ej
mk

s
t

j
mt fW






1

)()(  , Ss ,1 ; ,Tt 1 , де ej
mk
  – зна-

чення вагового коефіцієнту критерія e
kf , яке встановлюється для стратегії j

m
 ; )( s

tkf 


 – нормова-

ний k-й критерій, який характеризує ефективність підприємства у стані s
t . Для стратегії j

m
  оби-

раються стани },1,)(:{ SsWWP j
t

s
t

j
mt

s
t

j
mt    , M

t
j
mt DP  , jm 


,1 , GN,j 1 , ,Tt 1 , де j

tW  – де-

яке задане мінімальне значення критерія )( tW 


 у t-му інтервалі. 

Отже, у результаті такої процедури формуються множини }{
j
mtP   станів, у яких підприємство 

може здійснювати свою діяльність на плановому періоді, реалізуючи стратегії }{ j  для досягнен-

ня цілей }{ G
jZ .  

2.2. Визначення інвестицій )h ttt  ,1(  , які необхідні підприємству для його переходу з 

ринкового стану 1t  до стану t , ,Tt 1 . 

2.3. Побудова траєкторії розвитку для кожної стратегії. Це здійснюється на основі 

розв’язання такої задачі: знайти оптимальні стани 
j
mtt P * , переходи до яких забезпечать підп-

риємству максимум сумарної ефективності інвестицій у розвиток:  





T

t
tt

j
mt

j
m FF

1
1 )()( ,        (1) 

за умови 
j
mtt P  , ,Tt 1 , 1

00  ,    (2) 

де )(/)()( ,, 11 tttt
j
mttt

j
mt hWF      – ефективність інвестицій для переходу зі стану 

1t
 до 

t , тобто ефективність інвестицій у розвиток на t-му інтервалі. 

Задачу (1)–(2) розв’язано за допомогою методу послідовного аналізу варіантів (ПАВ). Ілю-

страція траєкторії розвитку для однієї стратегії представлена на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Ілюстрація побудови траєкторії розвитку для стратегії j

m
  

 

Оптимальні ринкові стани j
mtt P *  формують траєкторію розвитку *))(},({ *  j

mt
j

m F   

для стратегії jj
m  . Отже, для кожної мети G

jZ , GNj ,1  визначається множина траєкторій роз-

витку jj
m

j m },1,{ 


 .  

Крок. 3. Вибір планової стратегічної мети на основі аналізу траєкторій розвитку }{ j , 

GNj ,1 . ОПР формує область допустимих рішень 
GD  у просторі двох критеріїв, які забезпечу-

ють максимізацію ефективності досяжності мети та мінімізацію інвестицій у розвиток згідно реа-

лізації стратегії. Елементами 
GD  будуть одиночні та комплексні рішення. Одиночне рішення 1

kd  – 

це одна мета зі стратегією її досягнення. Такі рішення сформують множину 111 ,1},{ KkdD k


 , де 






GN

j

jK
1

1  . Комплексне рішення l
kd , GNl ,2  – це комбінація l  цілей з відповідними стратегіями, 

lKk


,1 , 
lK


 – кількість комплексних рішень. ОПР проводить аналіз рішень l

kd
 
щодо їх супереч-

ливості та залишає для подальшого розгляду такі, що включають стратегії, для яких виконуються 

умови: 1) оптимальні переходи траєкторій не перетинаються, наприклад, для рішення 2
kd  – 

)()( ** i
mtt

j
mtt PP    , ,Tt 1 , jm 


,1 , im 


,1 , mm 


, GNij ,1,  , ji  ; 2) реалізація траєк-

торій може бути одночасно забезпечена виробничими ресурсами. Такі рішення включаються до від-

повідних множин }{ l
k

l dD  , які з множиною 1D  формують область 
GN

l

l
G DD

1

 .  

Оскільки кожна стратегія належить до деякої мети, то m-й стратегії, яка входить до рішення 
l
kd , l

kMm  ( l
kM  – множина індексів стратегій, які увійшли до l

kd ) відповідає m


-та стратегія j-ї ме-

ти, jm 


,1 , GNj ,1 . На основі побудованих трає- 
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кторій обчислюється сумарна ефективність m
 -ї стратегії так: 




T

t
t

j
mt

j
m WW

1

*)( . Отже ефективності 

к
mW  m-ї стратегії ( l

kMm ) відповідає ефективність j
mW   m


-ї стратегії j-ї мети. Для 

G
l
k Dd   обчис-

люються ефективність )( l
k

G dW  та інвестиції )( l
k

G dI : 





l
k

Mm

к
m

l
k

G WdW )( ;    








T

t
ttt

Mm

l
k

G hdI
l
k

1

**
1 )()( ,

,       lKk ,1 , GNl ,1 . 

ОПР аналізує елементи області 
GD  та формує множину ефективних рішень (множину Па-

рето) }{ qG dD  , GQq  за критеріями максимізації ефективності та мінімізації інвестицій, де GQ  

– множина індексів ефективних рішень 
qd  (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Область 

GD  і множина 
GD  

 

Для визначення найкращого рішення 

GDd *  ОПР визначає важливість критерії за 

допомогою вагових коефіцієнтів G
1  і G

2 , де 

121  GG  , 0, 21 GG  . Для знаходження *d  

використано метод згортки критеріїв, за яким 

адитивний критерій сформовано так: 

 

)}()({ 21 q
GG

q
GG

Qq

dWdIopt
G




 , 

 

де )( q
G
q dI , )( q

G dW  – нормовані значення відповідно критеріїв ефективності та інвестицій. Рішен-

ню *d  відповідає або одна мета G
jZ , якщо *d  це одиночне рішення, або декілька цілей, якщо *d  – 

комплексне рішення. У разі комплексного рішення *d  цілі, стратегії яких увійшли до нього, 

об’єднуються в одну мету. Мета згідно *d  є плановою стратегічною метою EZ .  

Здійснено декомпозицію мети EZ  за методологією Balanced Scorecard (BSC). У результаті 

розроблено стратегічну карту та систему КРІ стратегічного рівня },{ kk
i NiFKFK  , 

},,,{ PBPKFk , де kN  – множина індексів KPI за k-ю перспективою, індекс F  відповідає перспек-

тиві «фінанси», K  – «клієнти», BP  – «бізнес-процеси», P  – «персонал».  

Запропоновано метод формування системи ключових показників ефективності підприємст-

ва на основі декомпозиції KPI стратегічного рівня до КРІ тактичного та оперативного рівнів 

управління. Метод складається з таких кроків. 

Крок 1. Знаходження залежності KPI стратегічного рівня від первинних показників, які ві-

дображаються у системах обліку підприємства, за допомогою чисельних методів. До первинних 

показників відносяться, наприклад, власний і позиковий капітал, обсяг інвестицій, собівартість 

продукції, валовий дохід та ін. У результаті 

GD  2
1d

 

4
5d

 

1
9d

 

3
3d

 

4
1d

 

4
2d  

1
7d  

4
3d

 
4
4d

 
3
2d  

Ефективність )( l
k

G dW  

3
1d  

1
4d

 

1
6d  

2
2d

 1
8d  1

3d  
1
1d  1

5d  1
2d  

Інвестиції )( l
k

G dI  

GD  
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)}({ k
ij

k
i

k
i PPfFK  , k

iMj , PPk
i MM  , де k

ijPP }{  – множина первинних показників; k
iM  – мно-

жина індексів первинних показників i-го КРІ; k
if  – деяка функція; PPM  – множина індексів усіх 

первинних показників }{ jPPPP  , PPMj .  

Крок 2. Визначення ступеня впливу показників }{ jPP , PPMj  на відповідні }{ k
iFK . На осно-

ві експертного аналізу первинні показники поділяються на дві групи. До першої групи відносяться 

первинні показники – параметри,  їх значення не змінюються упродовж стратегічного періоду, до 

другої групи – змінні. 

Крок 3. Визначення планових значень KPI стратегічного рівня tk
iKF }{  та значень первинних 

показників t
jPP }{ , ,Tt 1 . Це здійснюється наступним чином. 

3.1.  Упорядкування КРІ }{ k
iFK  за зменшенням пріоритету згідно значень коефіцієнтів ва-

жливості }{ k
i , які визначаються на основі МАІ у межах k-ї перспективи.  

3.2.  Визначення стратегічних значень Tk
iKF }{  KPI та первинних показників T

jPP }{ . Для 

цього проводиться процедура, яка базується на методі послідовної поступки для упорядкованих 

критеріїв багатокритеріальної задачі. Процедура здійснюється для КРІ у межах кожної перспективи. 

Вважається, що перспективи упорядковані так: фінанси, клієнти, бізнес-процеси, персонал.  

Спочатку визначається максимально прийнятне планове значення першого за пріоритетом 

КРІ – kTKF *
1

, Fk   на множині допустимих значень. Потім обчислюється значення T
jPP 1}{  згідно 

)}({ 111
kT

j
kkT PPfFK  . Значення T

jPP 1}{  використовуються для визначення КРІ з меншим пріори-

тетом наступним чином. Визначається значення другого за пріоритетом КРІ FT*KF 2
. Якщо 

 kT
j

kT
j PPPP 21 }{}{  і неможливо обчислити kTKF *

2
 на основі значень T

jPP 1}{ , то встановлю-

ється поступка k
1  показника kTFK*

1
 і визначається найкраще значення kTKF *

2  згідно 

)}({ 222
kT

j
kkT PPfFK   за умови, що значення першого КРІ не буде менше, ніж kkTKF 1

*
1   і т. ін. 

Отже, значення Tk
i }KF{  формуються на основі розв’язання послідовності таких задач:  

1) знайти kTkT
j

kT KFPPFKopt *
111 )}({  , kMj 1 ;  

2) знайти kTkT
j

kT KFPPFKopt *
222 )}({   в області, що задається умовами: 

kkTkT
j

kT KFPPFK 1
*
111 )}({  ; kMj 2 ;  

kn ) знайти kT

n

kT

nj
kT

n kkk KFPPFKopt *)}({   в області, що задається умовами: 

k
i

kT
i

kT
ij

kT
i KFPPFK  *)}({ , 1,...,1  kni ; k

iMj , || kk Nn  . Умова ""  у задачах 1.. kn  відпові-

дає тому, що значення kT
iFK  максимізується, у іншому випадку ставиться знак "" . У разі виник-

нення «конфліктної» ситуації, коли для деякого s-го 
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 КРІ неможливо визначити його значення kT
sKF *  в області, що задана умовами 

k
i

kT
i

kT
ij

kT
i KFPPFK  *)}({ , 1,...,1  si , ОПР змінює спочатку значення поступки k

s 1  та прово-

дить обчислення kT
sKF * . Якщо зміна k

s 1  до прийнятного рівня не дає можливості обчислити 

kT
sKF *

, то змінюється k
s 2 , потім k

s 3  
тощо до k

1 .  

Така ітераційна процедура коригування поступок дозволяє визначати стратегічні значення 
Tk

iKF }{  та T
jPP }{ . 

3.3. Визначення планових значень KPI tk
i }KF{ , kNi  та первинних показників 

t
jPP }{ , PPMj , 11  ,Tt . Для цього сформовано задачу динамічного програмування з дискретни-

ми змінними. Її розв’язання здійснюється за методом ПАВ наступним чином. Розглянуто простори 

}{ t , ,Tt 0  розмірністю 
PM  первинних показників t

jPP }{ , PPMj , || PPP MM  . Використо-

вуючи метод поступок аналогічно процедурі знаходження Tk
iKF }{  у п.3.2, на інтервалах 

1,...1Tt  формуються варіанти значень КРІ }{ kt
iKF  , кожному з яких відповідає множина пе-

рвинних показників 
tt

jPP }}{{  , tVv ,1 , tV  – кількість варіантів. ОПР визначає вихідні пос-

тупки для першого за пріоритетом КРІ },{ 1 Fkkt
v  , 1,...1Tt , tVv ,1  залежно від вихідного 

стану ( 0}{ k
iKF , 00}{ jPP ) та стратегічної мети ( }{ kT

iKF , TT
jPP }{ ). 

Далі експертами оцінюється доцільність переходів зі значень показників у (t-1)-му інтервалі 

до значень у t-му інтервалі ( 11  ,Tt ) на основі аналізу виробничих можливостей підприємства 

(рис. 5).  

Для визначення 
t

jPP }{ , 11  ,Tt  розв’язується така задача: 

  
Рисунок 5 – Варіанти значень первинних 

показників  

 





 

T

t

ttPt

PP

P PPPPIPPI
1

1* )},({min)( , (3) 




 
t

P
t

P IPPPPI
11

1 ),(






 ,   (4) 

PtttPt IPPPPI  ),( 1 , ,Tt 1 ,  (5) 

де ),( 1 ttPt PPPPI   – інвестиції, які необхідні 

для забезпечення «переходу» зі значень первин-

них показників у (t-1)-му інтервалі до значень у 

t-му інтервалі, 




 
PPMj

t
j

t
j

Pt
j

ttPt PPPPIPPPPI ),(),( 11 ,  

де ),( 1 t
j

t
j

Pt
j PPPPI   – інвестиції, які потрібні для зміни первинного показника зі зна- 
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чення
 

},1,}{{ 111   tt
j

t
j VvPPPP   до значення },1,}{{ tt

j
t
j VvPPPP   ; PtI  – планові інвестиції 

підприємства у t-му інтервалі; PtI – інвестиції, які підприємство зможе «освоїти» у t-му інтервалі. 

Задача (3)–(5) розв’язується методом ПАВ. У результаті формується оптимальна траєкторія 

переходу підприємства з вихідного стану 00}{ jPP  до цільового TT
jPP }{ .Отже, формуються 

множини t
jPP }{ , які визначать tk

iKF }{ , ,Tt 1 . 

Крок 4. Розподіл експертами показників }{ jPP , PPMj  на три групи, які формують множини 

},{ s
j NjPP


 , },,{ aaa FIBs , де індекс s  визначає вид діяльності: 

aB  – основна, aI – інвестицій-

на та 
aF  – фінансова,  

 aaa FIBPP NNNM  . Ці показники відображаються окремо у системах 

обліку підприємства та є основою для аналізу ефективності видів діяльності. 

Крок 5. Визначення KPI бізнес-процесів підприємства. Вважається, що для кожного виду дія-

льності на підприємстві розроблені бізнес-процеси. Позначено sA , },,{ aaa FIBs  множини інде-

ксів бізнес-процесів. Експерти кожному первинному показнику s
j NjPP


, , },,{ aaa FIBs  став-

лять у відповідність КРІ бізнес-процесів },{ jb BbP  , де 
jB  – множина індексів КРІ бізнес-

процесів. Кожний i-й бізнес-процес характеризується множиною КРІ },,{ s
ijb NjBbP  , sAi , де 

s
iN  – множина індексів первинних показників s -го виду діяльності, на основі яких формуються 

КРІ i-го бізнес-процесу, ss
i NN


 ; 

jB  – множина індексів КРІ i-го бізнес-процесу, які отримані на 

основі 
jPP , 

j
s
ij BNjB  ),( , sAi . Експертами визначаються планові значення КРІ бізнес-

процесів t
bP }{ , ,Tt 1  згідно з .Mj,PP{ tPP

j }  

Крок 6. Визначення KPI структурних підрозділів підприємства. Вважається, що структурні 

підрозділи сформовані на підприємстві за видами діяльності. Нехай sL  – множина індексів підроз-

ділів, які займаються s -м видом діяльності, },,{ aaa FIBs . Тоді згідно регламентів бізнес-

процесів співробітники підрозділів є виконавцями певних процедур та відповідальними за виконання 

планових значень КРІ. Отже, КРІ бізнес-процесів },{ jb BbP  , sNj


  «закріплюються» за відповідни-

ми підрозділами. У результаті визначаються КРІ підрозділів, які формують множини 

},,{ s
ljb NjBbP  , 

sLl , де s
lN  – множина індексів показників s -го виду діяльності, на основі 

яких формуються КРІ l-го підрозділу, ss
l NN


 ; 

jB – множина індексів КРІ l-го підрозділу, які 

отримані на основі показника 
jPP . Отже, },,{},,{ ss

ij
ss

lj AiNjBLlNjB  , },,{ aaa FIBs . Планові 

значення КРІ підрозділів ts
ljb NjBbP },,{  , sLl  формуються на основі відповідних планових 
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значень КРІ бізнес-процесів ts
ijb NjBbP },,{  , sAi , ,Tt 1 . Вони є основою для розробки 

стратегічних та річних планів структурних підрозділів. 

Кроки 5, 6 реалізуються за умови, що підприємство має матричну організаційну структуру 

управління (за функціональною ознакою та бізнес-процесами). Якщо управління здійснюється 

тільки за функціональним принципом, то крок 5 не реалізується, а КРІ підрозділів формується на 

основі },{ s
j NjPP


 , },,{ aaa FIBs . 

Крок 7. Визначення значень параметрів бюджетів – показників оперативного рівня. Розглянуто 

бюджет доходів та витрат підприємства (фінансовий бюджет), де витратні та доходні статті поділені за 

видами діяльності: основна, інвестиційна та фінансова. Кожний КРІ бізнес-процесу з множин 

},,{ s
jb NjBbP


 , },,{ aaa FIBs  обчислюється на основі бюджетних параметрів 

),( ss
bb cdfP  , де ss cd  ,  – бюджетні показники, які відображаються у доходних та витратних 

статтях відповідно, sD , sC , де sD  і sC  – множини індексів відповідно доходних та витрат-

них статей s -го виду діяльності. Визначення значень ss cd  ,  здійснюється на основі розв’язання 

задачі вибору оптимального фінансового бюджету як задачі булєвого програмування за умови досяг-

нення планових значень KPI },,{ s
jb NjBbP


 .  

Крок 8. Узгодження та затвердження планових значень бюджетних показників згідно з регла-

ментами бізнес-процесів бюджетування, за якими розробляється система бюджетів підприємства.  

Крок 9. Процедура коригування стратегічних та річних значень KPI. Оскільки на кожному 

кроці декомпозиції стратегічних KPI здійснювалось обчислення значень інших показників з деяки-

ми похибками, то після затвердження бюджетних показників здійснюється коригування планових 

значень первинних показників та КРІ. 

Отже, у результаті реалізації методу формування системи ключових показників ефективно-

сті підприємства здійснюється формування таких показників: 1) КРІ стратегічного рівня; 2) KPI 

тактичного рівня – КРІ підрозділів, бізнес-процесів основної, інвестиційної та фінансової діяльно-

сті; 3) показники оперативного рівня – бюджетні показники.  

Така система КРІ є основою для формування планів на усіх рівнях управління.  

Результати розділу опубліковано у роботах [1,2, 8, 15, 25, 39, 41, 45, 53, 56]. 

У третьому розділі розглянуті питання планування інвестиційної діяльності підприємства. 

Така діяльність поділяється на: внутрішню, яка направлена на інвестування проєктів розвитку ос-

новної діяльності підприємства, що забезпечує досягнення планових значень стратегічних КРІ; 

зовнішню, яка пов’язана з вкладенням ресурсів підприємства у інвестиційні об’єкти інших компа-

ній. Зовнішня інвестиційна діяльність здійснюється згідно стратегічним цілям розвитку підприєм-

ства.  

Запропоновано метод формування програми інвестиційної діяльності підприємства (Method 

of forming investment programs – MIP), який включає: 1) технологію визначення ситуації на ринку 

інвестицій (Technology for determining the investment situation – TIS ); 2) технологію формування 

інвестиційної політики підприємства 
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 (Technology for the formation of investment policy – TIP); 3) технологію формування портфеля інвес-

тицій (Investment Portfolio Technology – IPT ), },,{ IPTTIPTISMIP . 

Технологія TIS  полягає у наступному. На основі когнітивного та кореляційного аналізу по-

казників інвестиційного ринку вибираються найбільш важливі показники }{ i
MSx , 

MSmi


,1  для ви-

значення інвестиційної ситуації. За результатами прогнозу значень }{ i
MSx  розраховується агрего-

ваний показник інвестиційної ситуації )(
1

i
MSi

m

i
iMS xC

MS








 , де )( i
MSi x  – нормоване прогнозне 

значення показника i
MSx ; i


 – пріоритет i-го показника, 1

1




MSm

i
i




 . На основі 

MSC  визначається 

ситуація та формується відповідна інвестиційна політика підприємства на плановому періоді.  

Вибір інвестиційної політики за TIP  базується на результатах аналізу ситуації на інвести-

ційному ринку (рис. 6) та залежить від цілей розвитку підприємства. На рис. 6 зображено випадок 

для чотирьох ситуацій, яким відповідають значення MSC , 
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S
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де 1 , 2 , 3  – граничні значення 

MSC . Вибір політики здійснюється 

за критеріями прибутковості та ри-

зику, які відповідно типу політики 

мають коефіцієнти важливості 

10 2121  ;, .  
 

Рисунок 6 – Відповідність інвестиційної політики ситуації 

на ринку 

Експерти визначають граничні значення ii , 21  , які формують точки ),,( 21
ii

i   4,1i . Діа-

пазонам значень 
1  і 

2  ставляться у відповідність інвестиційні політики. Тоді значенню 
MSC  відпо-

відають значення 
1 , 

2  та інвестиційна політика (рис. 6). 

Технологія IPT  включає: 1) модель формування портфеля проєктів розвитку (Development 

project portfolio model – DPPM) у межах внутрішньої інвестиційної діяльності підприємства; 

2) модель управління фінансовими інвестиціями (Financial investment management model – FIMM); 

3) технологію формування портфеля проєктів різних компаній (Technology for forming a companies 

portfolio of projects – TCPP). FIMM і TCPP реалізуються у межах зовнішньої інвестиційної діяль-

ності. 

Портфель проєктів розвитку за моделлю DPPM включає проєкти, реалізація яких дозволить 

досягти планових значень КРІ упродовж стратегічного періоду. Такий портфель реалізується за 

рахунок власних коштів підприємства та за рахунок залучених коштів з різних фінансових джерел. 

Для побудови схем фінансування таких проєктів застосовані моделі, які запропоновано у четвер-

тому розділі. 
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Для забезпечення зовнішньої інвестиційної діяльності підприємство виділяє власні кошти, які роз-

поділяються між портфелем цінних паперів та портфелем проєктів. Розподіл коштів здійснюється 

за таким механізмом. Для обсягів ресурсів ,Tt,S It 1


, які виділяються на зовнішню інвестиційну 

діяльність підприємства, визначаються варіанти ),1( invVv   розподілу ресурсів між портфелем 

проектів та портфелем цінних паперів. На основі значень відповідних ресурсів It
PvS


, It
FvS


 визнача-

ється портфель цінних паперів v
t
FB }{  і портфель проєктів 

v
t
PB }{ ; It

Fv
It
Pv

It SSS


 . Кожний портфель 

характеризується відповідними значеннями функції корисності 
FvPv 


, . Обирається варіант, за 

яким сумарне значення функцій корисності портфелів буде максимальним. Портфелі 
v

t
FB }{  і 

v
t
PB }{  

формуються на основі моделі FIMM та технології TCPP. Модель FIMM складається з моделей Мо-

рковиця, Шарпа, пут-опціонів для формування портфеля цінних паперів та моделі дисконтування 

дивідендів (DDM) для управління цим портфелем на плановому періоді (рис. 7). 

Технологія TCPP  має наступні кроки. 

Крок 1. Згідно прогнозованих ситуацій на інвестиційному ринку на інтервалах планового 

періоду визначаються інвестиційні політики },,{ It
Pv

ttt SRPPI


 , ,Tt 1 , де tP


 – прийнятне мінімаль-

не значення прибутковості інвестицій у t-му інтервалі, tR


 – встановлена норма максимального 

ризику інвестицій, It
PvS


 – v-й варіант запланованих інвестиційних ресурсів підприємства для інвес-

тиційної діяльності.  

Крок 2. Формуються множини проєктів-претендентів щодо включення до інвестиційних 

портфелів на інтервалах планового періоду. Кожний проєкт t
jb , P

tJj


 , який розглядається підпри-

ємством для інвестування, характеризується кортежем  bt
j

bt
js , , де bt

js  – обсяг необхідних інве-

стицій; bt
j  – значення функції корисності проекту; 





pN

i

t
ij

p
i

bt
j

1

; pN  – кількість нормованих 

функцій корисності t
ij  локальних критеріїв; )())((

worstbestworst

iii
t
ji

t
ij KKKbK  , )( t

ji bK  – поточне 

значення локального критерія для проєкту t
jb ; 

best

iK , 
worst

iK – відповідно найкраще і найгірше зна-

чення критерія на допустимій області його змін; 
p
i  – ваговий коефіцієнт критерія )( t

ji bK , зна-

чення якого визначає ОПР залежно від політики 
tPI


, 




pN

i

p
i

1

1 . У якості критеріїв розглянуто 

прибутковість, ризик та вплив проєкту на стратегічний розвиток підприємства. На кожному інтер-

валі формується множина проєктів-претендентів t
j

t bB }{ , tQj  на включення до портфеля за 

умови, що їх значення bt
j  попадають у певний діапазон.  
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Рисунок 7 – Модель FIMM  

 

Крок 3. На інтервалах ,Tt 1  реалізується ітераційна процедура формування портфеля про-

єктів t
j

t
P bB }{ , t

PQj  (де t
PQ  – множина індексів проєктів портфеля). Процедура полягає у на-

ступному. На першій ітерації (l = 1) формується множина проєктів 


1 tttl ABС , де 
1tA – мно-

жина проєктів, інвестування яких за згодою їх власників перенесено з )1( t -го до t-го інтервалу, 

0A . На кожній l-й ітерації формується портфель t
P

l B


 на множині tlC


 на основі розв’язання 

задачі: 

maxx
~

D
}t

jx{
t
С

l Qj

t
j

bt
j

lt  





,     (6) 

1



 
ItIt

Pv

Qj

t
j

bt
j

l SSxs~

t
С

l




,    }1,0{t

jx     (7) 

Ні 

ІІ. Формування 

портфеля 

1,}{ tB v
t
F  

цінних паперів 

Так 

Прогноз ринкової вартості 

цінного паперу 

Формування множини цінних паперів-претендентів за моделлю DDM 

Урахувати рин-

ковий ризик? 

Формування портфеля 

v
t
FB }{ за моделлю Марковиця 

Ні 

Так 

ІІІ. Управління 

портфелем 

,TtB v
t
F 1,}{   

Формування порт-

феля v
t
FB }{  за мо-

деллю Шарпа 

Інвестор схильний 

до ризику? 

Є статистичні дані 

за цінним папером? 

Початок  

Ні 

Визначення життєвої стадії 

розвитку компанії-емітента 

Так 

Ні 

Формування портфеля v
t
FB }{  за моделлю пут– опціонів. 

Формування портфеля v
t
FB }{  

Процес завершено 

Вибір цінних паперів для аналізу 

І. Формування мно-

жини цінних паперів-

претендентів на 

включення до портфе-

ля 

1,}{ tB v
t
F  

Вибір варіанту портфеля v
t
F }B{ .  

Аналіз цінних паперів з портфеля v
t
FB }{  за DDM 

1Tt  

1 tt   

Так 
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де t
C

l Qj


  – множина індексів проектів з tlC


; bt
j

l s~ , bt
j

l ~ – відповідно інвестиції та значення функції 

корисності j-го проєкту з множини tlC


; 1ItS  – інвестиції, які були перенесені з (t–1)-го до t-го інте-

рвалу.  

Далі на l-й ітерації аналізуються проєкти портфеля t
P

lB


 та проєкти, що не увійшли до нього, 

які формують множину t
P

ltltl BCC


\
~
 . Власникам проєктів з tlC

~
 пропонується змінити умови інвес-

тування (наприклад, обсяги інвестування, строки реалізації тощо). Після узгодження умов інвесту-

вання формується множина проектів tlC
~~

, власники яких на l-й ітерації погодилися змінити умови 

інвестування, tltltltl A
~

)\A
~

\C
~

(C
~~

 , де tl A
~  – множина проєктів, власники яких на l-й ітерації погоди-

лися перенести інвестування на (t+1)-й інтервал; tl A
~

 множина проєктів, власники яких відмови-

лися від інвестування на плановому періоді. Якщо tlC
~~

, то приймається 1 ll , формується 

множина 


t
P

ltltl BCС 11
~~  . Реалізується l-а ітерація для проєктів tlС


. Якщо tlC

~~
, то ітераційна 

процедура закінчується. У результаті такої процедури формуються: 1) портфель t
P

nt
P BB

t 
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Рисунок 8 – Формування портфеля інвестиційних проєктів за TCPP 
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Ітераційна процедура повторюється для всіх ,Tt 1 .  

Технологія TCPP реалізується для варіантів ресурсів It
PvS


, invV,v 1 . У результаті форму-

ється множина портфелів 
v

t
P ,TtB }1,{  , 

invV,v 1 . За механізмом розподілу ресурсів обирається 

один з портфелів }{ t
PB , за яким сумарне значення функцій корисності портфелів буде максималь-

ним.  

Основні результати розділу опубліковано у роботах [4, 8–10, 16, 17, 19, 20, 26, 30, 36, 42, 54, 

59].  

Четвертий розділ присвячено розробці методу формування програми фінансування розви-

тку підприємства (Method of forming a development finance program –  MDFP), який має такі скла-

дові: 1) методику визначення фінансового стану підприємства (Methodology for determining the fi-

nancial condition of the company – МFCC ); 2) модель визначення раціонального співвідношення 

власних та позикових коштів (Model for determining the rational ratio of own and borrowed funds – 

МROB); 3) технологію вибору фінансових джерел (Technology for selecting possible sources of fi-

nancing development projects – TSFS ); 4) метод побудови схем фінансування проєктів розвитку 

(Method for determining investment project financing schemes – МPFS ), 

},,,{ МPFSTSFSМROBМFCCMDFP  (рис. 9). 

У межах MDFP побудовано моделі дослідження операцій та теорії прийняття рішень, а са-

ме: скорингові, одно- та багатокритеріальні, булєвого, динамічного та дискретного програмування. 

Складові MDFP розв’язують наступні задачі. 

1. Визначення за МFCC  фінансового стану та фінансової стійкості підприємства прово-

диться аналогічно процедурі оцінки платоспроможності клієнтів фінансовими установами на ос-

нові аналізу звітності та експертних оцінок. Використовуються скорингові моделі для аналізу мо-

жливості підприємства залучити кошти фінансового ринку, наприклад, банківське кредитування, 

операції з цінними паперами тощо. 

2. За МROB розв’язується задача максимізації фінансового левериджу за обмеженнями на 

залучення коштів та допустимого рівня рентабельності власного капіталу. Залучення оптимальних 

обсягів коштів на розвиток дозволить підприємству зберігати платоспроможність упродовж пла-

нового періоду.  

3. За TSFS  визначаються джерела та обсяги залучення коштів для фінансування проєктів 

наступним чином. Експерти формують перелік джерел, з яких підприємство зможе залучити кош-

ти. Визначаються фактори впливу на ефективність та ризик фінансування проєктів з цих джерел. 

Ступінь їх впливу розраховується на основі експертних оцінок і методу рангової кореляції. За ме-

тодом багатовимірного статистичного аналізу визначаються рівні привабливості джерел і здійс-

нюється їх відбір. Формується модель двохкритеріальної оптимізації з критеріями мінімізації вар-

тості та мінімізації ризику залучення обмежених коштів. Використовуючи метод згортки для різ-

них значень коефіцієнтів важливості критеріїв, визначається множина ефективних обсягів залу-

чення коштів з фінансових джерел. 

4. МPFS  має такі складові },,,{ TSFSFMSMFMBLFMDIМPFS  :  
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Рисунок 9 – Метод MDFP розробки фінансування програми розвитку 

 

– модель побудови схеми фінансування проєктів з залученням коштів від інвестора (Fund-

ing model involving direct investment – FMDI ). Модель сформована як багатокритеріальна модель з 

трьома критеріями: максимізація сумарного прибутку інвестора; максимізація сумарного прибутку 

підприємства від реалізації проєкту; мінімізація вартості капіталу, витраченого на виконання про-

єкту. Вона має обмеження, які враховують специфіку прямого інвестування. Проведено перетво-

рення моделі до моделі динамічного програмування.  Її розв’язання здійснено на основі ПАВ; 

– модель побудови схеми фінансування проєктів з залученням банківського кредиту (Fund-

ing model with the involvement of bank loans – FMBL). Вона сформована як модель динамічного про-

грамування з критерієм мінімізації сумарних нарахованих відсотків за кредитами з обмеженнями 

на обсяги залучення кредитних ресурсів і на рівень платоспроможності підприємства; 
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– модель побудови схеми фінансування проєктів з використанням інструментів фондового 

ринку (Financing model involving stock market instruments – FMSM ). FMSM  використовується за 

умови, що підприємство є публічним акціонерним товариством і має можливість випускати свої 

акції та продавати їх на фондовому ринку. Вона сформована як двохкритеріальна модель з крите-

ріями максимізації сумарної рентабельності інвестицій та максимізації рентабельності продажу 

акцій, має обмеження, які враховують специфіку операцій з акціями на фондовому ринку;  

– технологія вибору схеми фінансування (Technology for selecting a project financing scheme 

– TSFS ). Згідно TSFS  визначається оцінка вигоди від реалізації проєкту за умови використання 

відповідної схеми фінансування. У якості такої оцінки запропоновано використовувати один з по-

казників: рентабельність інвестиційного капіталу; прибутковість капіталу, що залучається; рента-

бельність проєкту; чиста приведена вартість проєкту; ризик проєкту; значення функції корисності 

проєкту. Найкраще значення показника визначить схему фінансування проєкту (рис. 10).  

 
Рисунок 10 – Технологія TSFS  

 

Проведено аналіз моделей побудови схем фінансування проєктів.  

Основні результати розділу опубліковано у роботах [ 5, 7, 13, 14, 18, 22, 24, 27, 28, 41, 43, 

51]. 

У п’ятому розділі запропоновано прикладну інформаційну технологію планування страте-

гічного розвитку підприємства у межах системи управління ефективністю. Надано концептуаль-

ний та логічний опис інформаційної технології у нотації  IDEF0 методології SADT (Structured 

Analysis and Design Technique) (рис.  11). Розроблені відповідні DFD діаграми.  
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Рисунок 11 – IDEF0-діаграма ІТ планування розвитку підприємства 

 

Інформаційна технологія формування стратегічної програми розвитку є основою EPM-

системи. ІТ визначає бізнес-логіку таких основних підсистем EPM-системи: стратегічне плануван-

ня, каскадування КРІ, бюджетування та прогнозування, управління прибутковістю та ін. (рис. 12). 

Підсистема стратегічного планування має три модулі, в яких реалізуються: методика стратегічного 

аналізу, метод формування планової стратегічної цілі та методика побудови стратегічної карти та 

системи КРІ стратегічного рівня. У підсистемі каскадування реалізується метод формування сис-

теми КРІ на основі декомпозиції КРІ стратегічного рівня до КРІ тактичного та оперативного рівня 

управління підприємством. Ця підсистема має комунікації з іншими програмними системами під-

приємства, зокрема з системами обліку та бюджетування. Підсистема управління інвестиційною 

діяльністю включає такі модулі: оцінка та прогнозування ситуації на ринку інвестицій; визначення 

інвестиційної політики підприємства; формування портфеля інвестицій. Підсистема управління 

фінансовою діяльністю включає наступні модулі: визначення фінансового стану; вибір джерел 

фінасування; побудова схем фінансування проектів; плани фінасування проєктів розвитку.  
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Рисунок 12 – Логічна структура ЕРМ-системи  

 

Запропоновано EPM-систему реалізувати як програмну систему з сервісно-орієнтованою 

архітектурою (Service-oriented architecture, SOA). На першому етапі проектування підсистем EPM-

системи як програмних сервісів сформовані вимоги до них у вигляді діаграм варіантів викорис-

тання у нотації UML. Для відображення бізнес-логіки було побудовано доменні моделі. Топологію 

програмних підсистем, розподіл їх компонентів між вузлами, а також маршрути передачі інфор-

мації між апаратними вузлами представлено за допомогою діаграми розгортання (рис. 13).  

Основні результати розділу опубліковано у роботах [1, 2, 12, 21, 22, 31, 32, 34, 36, 44, 46–50, 

55, 57–60]. 

Генератори запитів і звітів, засоби комунікації 

 

Браузер Електронні таблиці, офісні додатки Інші інтерфейси 

Інтерфейс користувача 

 

EPM system 
Підсистема  

прогнозування 
Підсистема каскадування 

Модуль 3. КРІ бізнес-

процесів за видами  

діяльності: основна, 

 інвестиційна та  

фінансова 

Модуль 1. Планові  

значення КРІ за роками 

стратегічного періоду 

Модуль 5. КРІ 

 персоналу 

Модуль 2. КРІ видів  

діяльності 

Модуль 4. КРІ  

структурних підрозділів 

Підсистема  

стратегічного 

планування 

 
Модуль 1.  

Стратегічні цілі та 

стратегії розвитку 

Модуль 2.  

Стратегічна карта 

Модуль 3.  

Стратегічні KPI 

Підсистема 

бюджетування 
Модуль стратегічного 

бюджетування 

Модуль зв’язку з сис-

темою бюджетування 

Підсистема управління 

прибутковістю 

Підсистема управління 

інвестиційною  

діяльністю 

Підсистема управління 

фінансовою діяльністю 

Підсистема звітності  

та аудиту 

Засоби вилучення, перетворення, завантаження даних  

Електроні таблиці, 

офісні системи 

ERP, CRM, 

SCM та ін. ІС 

підприємства 

Системи обліку 
Сховище  

даних 

Зовнішні 

данні 



25 

 

 

 
Рисунок 13 – Діаграма розгортання підсистеми стратегічного планування 

 

У шостому розділі наведено результати впровадження методологічних основ та ІТ плану-

вання розвитку для підприємств різних галузей економіки.  

І. Розроблено стратегічну програму розвитку агрохолдингу «Grain Alliance», який є сільсь-

когосподарським виробником в Україні. Він об’єднує різні підприємства, які розглядаються як 

підрозділи агрохолдингу. Було отримано такі результати. 

1.1. Визначені проблеми стратегічного розвитку, які треба вирішувати на плановому періо-

ді, на основі методів стратегічного аналізу.  

1.2. Сформована планова стратегічна мета на основі запропонованого методу, який включає 

дві технології. За першою технологією сформовані можливі стратегічні цілі. Для цього реалізована 

процедура МАІ для трьох цілей розвитку та стратегій за напрямками: виробництво, фінанси, пер-

сонал і маркетинг. Розраховані їх пріоритети для розвитку підприємства (табл. 1).  

 

Таблиця 1 – Пріоритети стратегій за напрямками розвитку 

Значення вагових коефіцієнтів стратегій за напрямками розвитку 

Ітерація МАІ  виробництво фінанси персонал маркетинг 

Мета 1 – збільшити ринкову вартість бізнесу 

1 0,2207 0,3506 0,1924 0,2363 

2 0,2415 0,3021 0,1894 0,2670 

Мета 2 – увійти в десятку лідерів ринку 

1 0,2268  0,1608 0,1884 0,2186 

2  0,2425 0,1722  0,1894 0,2276 

Мета 3 – здійснити диверсифікацію бізнесу 

1 0,4267 0,1600 0,2985 0,3423 

2 0,4425 0,1427 0,2944 0,3576 

Визначені значення ступеня впливу досягнення мети на ринковий стан підприємства, який 

описується стратегічними КРІ (рис. 14). На основі аналізу цих зна 
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чень запропоновано розглядати як можливі такі цілі: здійснити диверсифікацію бізнесу, збільшити 

ринкову вартість бізнесу (рис. 15). 

 

Рисунок 14 – Вплив цілей на показники ринко-

вого стану підприємства 

 

Рисунок 15 – Узагальнене значення  

ступеня впливу на стан підприємства 

 

1.3. За другою технологією методу здійснено вибір планової мети. Для цього:  

1) визначені для першої мети стратегії максимального захоплення ринку та присутності на 

ринку продукції нового асортименту; для другої
 
– стратегія збільшення прибутку за рахунок міні-

мізації собівартості продукції і збільшення обсягів продажу, а також стратегія збільшення прибут-

ку за рахунок виходу на сегменти високоякісної продукції з високими цінами; 

2) визначені локальні критерії ефективності підприємства: валовий дохід; валовий прибу-

ток; частка ринку; рентабельність капіталу. Вони залежать від таких параметрів сегментів ринку 

як обсяг продажів і ціна; 

3) отримані прогнози щодо сегментів ринку на інтервалах планового періоду, визначені 

можливі ринкові стани підприємства (рис. 16); 

 
Рисунок 16 – Значення параметрів ринкових станів 

 

3) розраховані значення комплексного критерія ефективності підприємства для стратегій, 

для них сформовані множини ринкових станів (табл.2);  

4) визначені траєкторії розвитку за методом ПАВ; 
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Таблиця 2 – Значення комплексного критерія ефективності для мети 1 

Інтер-

вал 
Стан 

Обсяг прода-

жів, тис. од. 

Ціна од. проду-

кції, грн. 

Собівартість од. 

продукції, грн. 

Значення комплексного 

показника для стратегії 

1 2 

1 

1 90 400 220 0.9875 0.9895 

2 60 550 240 0.9925 0.9734 

3 40 630 310 0.9391 0.9457 

4 25 750 370 0.9034 0.9157 

5 18 1200 450 0.9329 0.9668 

2 

 

1 85 430 220 0.9999 0.9999 

2 55 510 250 0.9569 0.8042 

3 40 630 310 0.9473 0.0000 

4 25 800 380 0.9573 0.0000 

5 20 1250 440 0.9757 0.8050 

3 

 

1 80 420 210 0.9896 0.9844 

3 45 650 270 0.9783 0.0000 

4 30 950 350 0.9808 0.0000 

5 25 1300 550 0.9967 0.9836 

 

5) на основі аналізу траєкторій розвитку сформована планова стратегічна мета – збільшити 

ринкову вартість бізнесу за рахунок реалізації двох стратегій:  

– здійснювати виробництво модифікованої продукції з високими вимогами до якості та 

продавати її за високими цінами на освоєному ринку;  

– здійснювати виробництво продукції нового асортименту та продавати її великими обся-

гами на новому ринку у сегментах з низькою ціною. 

1.4. Побудована стратегічна карта та сформована система КРІ стратегічного рівня згідно 

методології BSC для планової мети.  

1.5. Сформована системи ключових показників ефективності за методом декомпозиції КРІ 

стратегічного рівня. У результаті визначені КРІ тактичного та оперативного рівнів управління, а 

також їх планові значення за роками стратегічного періоду. На основі цієї системи сформовані 

стратегічні та річні плани агрохолдингу.  

1.6. Застосовуючи метод формування програми інвестиційної діяльності було: 

1) визначено на основі прогнозованої ситуації на інвестиційному ринку інвестиційну полі-

тику – «незначне зростання»; 

2) обрано інвестиційну політику агрохолдингу, яка рівною мірою відповідає консерватив-

ній і помірній політиці; 

3) сформовано інвестиційний портфель (проектів інших компаній та цінних паперів). Реалі-

зація портфеля підвищила інвестиційний прибуток на 16,017 млн. грн. за рахунок раціонального 

розподілу коштів між інвестиційними напрямами.  

1.7. Сформована програма фінансування розвитку на основі розробленого методу. Для цьо-

го були визначені джерела фінансування (власні кошти, банківські кредити та прямі інвестиції) і 

необхідні обсяги залучення коштів. Побудовані такі схеми фінансування інвестиційних проєктів 

розвитку:  
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1) схеми на основі банківського кредитування, враховуючи умови отримання кредитів та їх 

повернення. На рис. 17 наведено приклад руху коштів згідно схеми фінансування проекту за умо-

ви вкладення власних коштів у проект агрохолдингом (300 тис. грн.) та банківського кредитування 

(на етапах 1, 3 та 4). Кредити погашаються за рахунок надходження коштів від реалізації проекту;  
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Рисунок 17 – Динаміка коштів за умови кредитування проєкту 

 

2) схеми з залученням прямих інвестицій з урахуванням вимог інвестора щодо його прибу-

тку від інвестування та економічної вигоди агрохолдингу (рис. 18).  
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Рисунок 18 – Схема фінансування проєкту з залученням прямих інвестицій 

 

На основі аналізу побудованих схем фінансування проектів були обрані раціональні схеми. 

Завдяки чому ефективність портфеля проєктів збільшилось у середньому на 7 %. 

1.7. На основі отриманих результатів були розроблені плани основної, інвестиційної та фі-

нансової діяльності агрохолдингу.  
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Отже, використання інформаційної технології стратегічного планування розвитку дозволи-

ло агрохолдингу здійснити узгоджене планування розвитку основної, інвестиційної та фінансової 

діяльності для досягнення стратегічної мети.  

ІІ. Для українського підприємства ТОВ «Небозвід», яке здійснює свою діяльність на ринку 

медичних послуг м. Харкова під брендом «Еввіва», реалізовано процес розробки стратегічної про-

грами розвитку згідно запропонованої інформаційної технології. У ході проведення стратегічного 

аналізу визначено основні проблеми розвитку, можливі стратегічні цілі на 3 роки. На основі траєк-

торій розвитку обрано планову мету – збільшення долі ринку медичних послуг медичного центру 

(МЦ) за рахунок підвищення конкурентоспроможності та реалізації стратегій диверсифікації. У 

межах заходів щодо впровадження процесного управління МЦ та управління якістю були розроб-

лені бізнес-процеси. На основі регламентів бізнес-процесів визначені їх виконавці. Розроблено 

систему КРІ МЦ на підставі декомпозиції стратегічних КРІ. Проведено оптимізацію управлінських 

бізнес-процесів та сформовано систему КРІ для бізнес-процесів основної, інвестиційної та фінан-

сової діяльності. У результаті систему бізнес-процесів було удосконалено згідно стандартів ISO 

9001. Це дало можливість керівництву провести реструктуризацію підприємства: проведено 

об’єднання планових відділів відповідно регламентів управлінських бізнес-процесів (це призвело 

до скорочення адміністративних витрат на 7 %); сформовано новий напрям діяльності – санатор-

но-курортна реабілітація, що дозволило ТОВ «Небозвід» підвищити надходження коштів від реа-

лізації санаторно-курортних путівок клієнтам у 2018 р на 37 % (прибуток підприємства збільшив-

ся на 17 % за рахунок нового напряму).  

ІІІ. Для української компанії ТОВ «Долина» було здійснено стратегічне планування її діяль-

ності. Компанія займається інвестиційною діяльністю, вкладаючи кошти у розвиток різних підп-

риємств. У співпраці з департаментом стратегічного планування розроблено програму інвестицій-

ної діяльності ТОВ «Долина». Сформовано портфель інвестицій на суму  порядку 7 млн. грн. Ви-

значені схеми фінансування для кожного проєкту за умови залучення кредитних коштів (рис. 19) 

та залучення прямих інвестицій (рис. 20). 
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Рисунок 19 – Схема фінансування проекту 
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Рисунок 20 – Схема фінансування з залученням прямих інвестицій 

 

Аналіз схем дозволив оцінити вигоди від інвестування у проєкти усіх залучених фінансових 

джерел. На рис. 21 наведено один з прикладів розподілу інвестиційного доходу між учасниками 

фінансування одного з проєктів компанії.  
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Рисунок 21 – Схема розподілу чистого доходу від реалізації проєкту 

 

Аналіз схем фінансування та їх вибір дозволив раціонально розподілити власні інвестиційні 

ресурси між проєктами та здійснити планування своєї фінансової діяльності на плановому періоді. 

Наприклад, використання банківського кредиту дозволило підвищити ефективність проєктів до 

30 % у порівнянні зі схемами фінансування із залученням зовнішніх інвестицій.  

До впровадження інформаційної технології портфель проєктів компанії формувався на 1 

рік. Завдяки реалізації цієї технології було сформовано портфелі на чотири роки. За рахунок про-

цедури узгодження умов інвестування з власниками проєктів було підвищено сумарний дохід від 

інвестицій на 10 %, а ризик зменшено на 2,2 %. Збільшення доходу було забезпечено за рахунок 

перегляду умов інвестування, зокрема підвищення процентних ставок та комісійних виплат ком-

панії від участі у проєктах (рис. 22).   
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Рисунок 22 – Динаміка інвестиційного доходу портфелів підприємства 

  

Завдяки відбору проєктів згідно визначеній інвестиційній політиці та формуванню портфе-

ля на основі запропонованої технології було підвищено ефективність інвестиційної діяльності 

компанії у порівнянні з минулими роками, а саме: збільшено рентабельність портфеля інвестицій 

на 1,6 %; зменшено ризики інвестицій на 24,5 %.  

Отже, використання моделей та технологій побудови схем фінансування та вибір раціона-

льних схем призвело до підвищення прибутковості проєктів компанії у середньому на 16 % у по-

рівнянні з запропонованими у бізнес-планах цих проєктів. 

Результати розділу опубліковані у роботах [2, 5, 11, 16-18, 22, 24-27, 30, 34]. 

У додатках наведено акти та довідки щодо впровадження результатів дисертаційного дос-

лідження, додатковий матеріал до розділів роботи. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Отримані під час дисертаційного дослідження результати в сукупності вирішують актуаль-

ну науково-прикладну проблему формування методологічних основ та інформаційної технології 

стратегічного планування розвитку підприємства, яке впроваджує систему управління ефективніс-

тю. Розроблена інформаційна технологія є складовою EPM-системи. У роботі розв’язані такі зада-

чі. 

1. Проведено аналіз існуючих підходів, методів, моделей та інформаційних технологій 

стратегічного планування розвитку сучасного підприємства, який показав необхідність удоскона-

лення  методологічних основ розробки програм розвитку підприємства. Проаналізовано сучасні 

аспекти стратегічного планування, виявлені актуальні проблеми, що потребують вирішення: 

1) формування стратегічних цілей та визначення ефективних планів їх досягнення; 2) розробка 

системи КРІ, на основі яких формуються стратегічні, тактичні та операційні плани як складові 

програми розвитку підприємства на стратегічному періоді; 3) розробка програми інвестиційної 

діяльності підприємства у межах стратегічного плану його розвитку, яка, враховуючи вплив рин-

кового середовища на інвестиційні процеси підприємства, забезпечує ефективність його інвести-

ційної діяльності на стратегічному періоді; 4) розробка програми фінансування розвитку підпри-

ємства, реалізація якої забезпечує його 
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 фінансову стабільність; 5) розробка інформаційної технології для методологічної та інформацій-

но-аналітичної підтримки процесу стратегічного планування розвитку сучасного підприємства, 

яка є основою програмних систем класу EPM. 

2. Розроблено методологічні основи стратегічного планування як системи методів та моде-

лей розв’язання комплексу задач на етапах процесу розробки програми розвитку підприємства. 

Удосконалено процес формування планів розвитку основної, інвестиційної та фінансової діяльно-

сті підприємства, що дозволяє підвищити ефективність основних складових програми розвитку 

підприємства. 

3. Розроблено метод формування планової стратегічної мети розвитку підприємства, в яко-

му використані математичні методи та моделі для формалізації процесу системного обґрунтовано-

го вибору цілей підприємства з множини альтернативних варіантів на основі аналізу побудованих 

траєкторій його розвитку, що дозволяє сформувати мету, яка досягається на стратегічному періоді. 

4. Розроблено метод формування системи ключових показників ефективності підприємства, 

який включає математичні моделі декомпозиції показників стратегічного рівня, що забезпечує до-

сяжність стратегічних цілей. Система КРІ включає показники ефективності стратегічного, тактич-

ного та оперативного рівня управління для окремих бізнес-одиниць підприємства (бізнес-процесів 

та структурних підрозділів). 

5. Розроблено метод формування програми інвестиційної діяльності підприємства, який 

включає систему взаємопов’язаних моделей та технологій для розв’язання комплексу інвестицій-

них задач, враховуючи поведінку ринку, політику інвестування, механізми розподілу ресурсів між 

напрямками інвестування. Це дозволяє сформувати раціональний інвестиційний портфель, реалі-

зація якого забезпечує ефективність інвестиційної діяльності на стратегічному періоді. 

6. Розроблено метод формування програми фінансування розвитку підприємства, в якому за 

допомогою розроблених моделей системно враховано стан підприємства, джерела та можливі сце-

нарії фінансування проєктів розвитку. Це дозволяє сформувати  раціональні плани фінансування 

розвитку, виконання яких забезпечує безперервну реалізацію програми розвитку, ефективність 

фінансової діяльності підприємства та його фінансову стабільність упродовж стратегічного періо-

ду. 

7. Розроблено інформаційну технологію планування розвитку підприємства, в якій реалізо-

вано системне моделювання процесів розвитку його основної, інвестиційної та фінансової діяль-

ності. Це дозволяє підвищити ефективність рішень щодо розвитку підприємства. 

8. Проведено впровадження результатів дослідження у практику розробки стратегічних 

програм розвитку підприємств різних галузей.  

8.1. Для агрохолдингу «Grain Alliance» (м. Кальмар, Швеція), який здійснює діяльність на 

сільськогосподарському ринку України, було реалізовано процес формування програми стратегіч-

ного розвитку, що дозволило: підвищити ефективність планування за рахунок зменшення витрат у 

середньому на 7,5 %; отримати додатковий прибуток від інвестиційної діяльності у розмірі 

16017 тис. грн.; підвищити ефективність фінансування проектів розвитку у середньому на 7 %. 
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8.2. Для підприємства ТОВ «Небозвід» (м. Харків) було реалізовано метод формування сис-

теми КРІ, сформовано стратегічну мету та стратегію її досягнення, що дозволило провести оптимі-

зацію управлінських бізнес-процесів. Це забезпечило скорочення витрат у середньому на 7 % та 

збільшення прибутку основної діяльності на 17 % (за рахунок реалізації нового напрямку діяльно-

сті).  

8.3. Для ТОВ «Долина» (м. Харків) розроблено інвестиційний портфель і програму його фі-

нансування на основі запропонованих методів. Це дозволило підвищити ефективність інвестицій-

ної діяльності, а саме: збільшити рентабельність портфеля інвестицій на 1,6 %; зменшити їх ризик 

на 24,5 %; підвищити ефективність проєктів у середньому на 20 %. 

8.4. Результати дисертаційного дослідження використано у держбюджетних науково-

дослідних роботах кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ 

«ХПІ». 

8.5. Результати дослідження впроваджено у навчальному процесі НТУ «ХПІ» на кафедрі 

програмної інженерії та інформаційних технологій управління. 
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математичних моделей, які розроблені для цього процесу.   

23. Москаленко В. В. Технологія побудови траєкторії розвитку комерційного підприємства 

на підставі обраних стратегій / В. В. Москаленко, В. М. Лисанець // Системи обробки інформації. – 

Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба,  2011. – № 4 (94). – С. 251–257. 

Здобувачем розроблено технологію побудови траєкторії розвитку підприємства згідно 

стратегій на основі системної оптимізації.  

24. Москаленко В. В. Технология распределения денежных ресурсов между инвестицион-

ными направлениями / В. В. Москаленко, Т. Р. Эль-Хут, В. Ю. Воловщиков // Східно-

європейський журнал передових технологій. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2011. – № 

3/3 (51). – С. 46–49. 

Здобувач запропонував технологію розподілу коштів між фінансовими та реальними інве-

стиційними портфелями підприємства. 

25. Москаленко В. В. Процедура побудови схем фінансування інвестиційного проекту / 

В. В. Москаленко, І. М. Сабадирь, В. В. Кондращенко // Східно-європейський журнал передових 

технологій. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2011. – № 3/3 (51). – С. 58–60. 

Здобувачем запропоновано технологію вибору джерел фінансування проєктів. 

26. Москаленко В. В. Технология построения схемы финансирования проекта с привлече-

нием инструментов фондового рынка / В. В. Кондращенко, В. В. Москаленко // Системи обробки 

інформації. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2011. – Вип. 4 (94). – С. 235–239. 

Здобувачем розроблено модель формування схеми фінансування проєктів за рахунок випус-

ку і продажу власних акцій підприємства.  
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27. Moskalenko V. Information Technology for the Decision-Making Process in an Investment 

Company / T. Zakharova, V. Moskalenko // Information Systems: Methods, Models, and Applications. – 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg LNBIP. – 2013. –  

Vol. 137. – P. 37–48. (Scopus, Web of Science) 

Здобувачем запропоновано концепцію ІТ для прийняття рішень в інвестиційній компанії. 

28. Москаленко В. В. Модели и процедуры формирования портфеля инвестиционных про-

ектов на основе динамического подхода / В. В. Москаленко, Т. В. Захарова, А. Н. Криворука // 

Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків : ПП «Технологічний центр», 2014. – 

Том 3. – № 3 (69). – С. 29–32. 

Здобувачем розроблено моделі та технологію формування динамічного портфеля інвести-

ційних проєктів на стратегічному періоді. 

29. Москаленко В. В. Технология формирования программы развития как системы годовых 

планов предприятия на основе ключевых показателей деятельности / В. В. Москаленко, 

Т. В. Захарова, Н. Г. Фонта // European cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. – 

Warsaw : CLM Consulting, 2015. – Vol. 2 (2). – Р. 108–124.  

Здобувачем запропоновано процес формування програми розвитку підприємства на основі 

розробки системи КРІ, яка охоплює усі рівні управління. 

30. Москаленко В. В. Концепция технологии формирования показателей деятельности 

предприятия как основа ЕРМ-системы / В. В. Москаленко, Т. В. Захарова, Н. Г. Фонта // Системи 

обробки інформації. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2015. – Вип. 9 (134). – С. 148–153. 

Здобувачем запропоновано процес формування системи КРІ, яка охоплює стратегічний, 

тактичний та оперативний рівень управління підприємством. 

31. Москаленко В. В. Структура системы Enterprise Performance Management с учётом тех-

нологии каскадирования ключевых показателей деятельности / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта // 

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Сис-

темний аналіз, управління та інформаційні технології). – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 45 (1217). 

– С. 34–40.  

Здобувачем вдосконалено архітектуру ЕРМ-системи з урахуванням технології каскадуван-

ня КРІ. 

32. Москаленко В. В. Информационная технология каскадирования стратегических показа-

телей эффективности до показателей бюджетов предприятия / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта, 

И. А. Миронюк // Системи обробки інформації. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. – № 

2 (148). – С. 195–199. 

Здобувачем розроблено ІТ каскадування стратегічних КРІ до показників бюджетів. 

33. Moskalenko V. V. The concept of an architectural solution for the service intended to build an 

enterprise strategy map / V. V. Moskalenko, J. C. Berezenko // Вісник Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний інститут» (серія: Системний аналіз, управління та інфор-

маційні технології). – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 55 (1276). – С. 45–50. 
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Здобувачем запропоновано концепцію архітектурного рішення для сервісу формування 

стратегічної карти підприємства. 

34. Москаленко В. В. Алгоритмический модуль формирования инвестиционной программы 

в рамках системы поддержки принятия решений по развитию предприятия / В. В. Москаленко, 

С. И. Качанова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний ін-

ститут» (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології). – Харків : НТУ «ХПІ», 

2018. – № 21 (1297). – С. 65–69. 

Здобувачем розроблено алгоритмічний модуль формування інвестиційної програми у ме-

жах СППР щодо розвитку підприємства. 

35. Москаленко В. В. Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної 

цілі / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта, С. І. Єршова, О. В. Афанас’єв // Системи обробки інформації. 

– Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2019. – № 2 (157). – С. 7–12. 

Здобувачем розроблено метод побудови траєкторії розвитку підприємства згідно його 

стратегічної цілі. 

36. Москаленко В. В. СППР по формированию кредитного портфеля коммерческого банка 

/ В. В. Москаленко, А. Н. Замоздра // Системний аналіз та інформаційні технології : міжнар. наук.-

техн. конф., 28 черв.–2 лип. 2005 р. : тези докл. –  

Київ : НТУУ «КПІ», 2005.– С. 143. 

Здобувачем запропоновано концепцію СППР щодо формування кредитного портфеля бан-

ка на стратегічний період. 

37. Москаленко В. В. Методология разработки стратегии развития предприятия / В. В. Мо-

скаленко // Автоматика-2006 : міжнар. наук.-практ. конф., 25–28 верес. 2006 р. : тези докл. – Він-

ниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 305. 

38. Москаленко В. В. Разработка СППР для оценки риска инвестиционных проектов на ос-

нове нечетких множеств / В. В. Москаленко, Т. В. Захарова // Складні системи і процеси. – Запо-

ріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. – № 1. – С. 85–92. 

Здобувачем запропоновано технологія оцінки ризиків інвестиційних проєктів на основі аг-

регованого критерія з використанням нечітких множин.  

39. Москаленко В. В. Координационная модель задачи развития предприятия по направле-

ниям деятельности / В. В. Москаленко, Е. Б. Косвина // Системний аналіз та інформаційні техно-

логії : міжнар. наук.-техн. конф., 15–19 трав. 2007 р. : тези докл. – Київ : НТУУ «КПІ», 2007. – С. 

119. 

Здобувачем запропоновано модель координації напрямків розвитку підприємства. 

40. Москаленко В. В. Динамическая модель процесса финансирования инвестиционного 

проекта / М. Д. Годлевский, В. В. Москаленко, В. В. Кондращенко // Системний аналіз та інфор-

маційні технології : міжнар. наук.-техн. конф., 15–19 трав. 2007 р. : тези докл. – Київ : НТУУ 

«КПІ», 2007. – С. 99. 

Здобувачем запропоновано постановку задачі побудови схеми фінансування проєкту з залу-

ченням коштів стороннього інвестора. 

41. Москаленко В. В. Разработка системы поддержки принятия инвестиционных решений 

на основе статистики и нечетких множеств / В. В. Москаленко,  
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Т. В. Захарова // Современные информационные и электронные технологии : міжнар. наук.-практ. 

конф., 21–25 трав. 2007 р. : тези докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2007. – С. 38–39. 

Здобувачем вдосконалено процес оцінки інвестиційних проєктів з урахуванням видів інфор-

мації за проєктом.  

42. Moskalenko V. Analytical data modeling of investment project financing process / M. God-

levskiy, V. Moskalenko, V. Kondrashchenko // Information systems technology and its applications : the 

International Conference, 23–25 may 2007 : Proc. – Kharkiv : GI-Edition, 2007. – P. 78–90. 

Здобувачем запропоновано архітектуру програмного рішення для побудови схем фінансу-

вання проєктів зі змішаним фінансуванням. 

43. Moskalenko V. V. Information-analytical decision support of strategic acceptance process at 

the enterprise / V. V. Moskalenko, V. Y. Moskalenko // Information systems technology and its applica-

tions : the International Conference, 23–25 may 2007 : Proc. – Kharkiv : GI-Edition, 2007. – P. 140–151. 

Здобувачем сформовано концепцію програмного рішення для СППР щодо побудови траєк-

торії розвитку згідно стратегій. 

44. Москаленко В. В. Построение траектории развития предприятия на основе системной 

оптимизации / В. В. Москаленко, В. Ю. Москаленко // Автоматика-2007 : міжнар. наук.-практ. 

конф., 10–14 верес. 2007 р. : тези докл. – Севастополь : СНУЯЭтаП, 2007. – Ч. 2. – С. 53–56. 

Здобувачем запропоновано модель побудови траєкторії розвитку підприємства на основі 

системної оптимізації з урахуванням стратегій.  

45. Москаленко В. В. Система поддержки принятия финансовых решений по управлению 

проектами / В. В. Москаленко, Е. Г. Никифорова // Теоретичні і практичні аспекти систем підтри-

мки прийняття рішень : зб. наук. праць у 3 т. – Херсон : ХНТУ, 2008. – Т. 1, Ч 2. – С. 27–30. 

Здобувачем розроблено математичні моделі вибору джерел фінансування проєктів підпри-

ємства і визначення раціональних обсягів залучення коштів. 

46. Moskalenko V.  V. Concept of the strategic decision-making support system at the commer-

cial enterprise using the OLAP technology /V. V. Moskalenko, V. Y. Moskalenko // Сучасні проблеми 

радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : міжнар. конф., 19–23 лют. 2008 р. – 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – С. 426–428. (Scopus) 

Здобувачем запропоновано концепцію СППР стратегічного рівня на основі обробки інфор-

мації з різних рівнів управління за OLAP технологією. 

47. Moskalenko V. Investment Decision Support System / V. Moskalenko, T. Zakharova // Су-

часні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : міжнар. конф., 19–23 

лют. 2008 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2008. – С. 535–538. (Scopus) 

Здобувачем запропоновано концепцію СППР щодо формування інвестиційного портфеля 

проєктів. 

48. Москаленко В. В. Концепция СППР для формирования инвестиционной стратегии / 

В. В. Москаленко, Т. В. Захарова // Современные информационные и 
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 электронные технологии : міжнар. наук.-практ. конф., 19–23 трав. 2008 р. :  

тези докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2008. – С. 53. 

Здобувачу належить технологія формування інвестиційної стратегії підприємства як 

складова СППР. 

49. Москаленко В. В. Концепция системы поддержки принятия стратегических решений по 

развитию предприятия / В. В. Москаленко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуа-

льних систем : міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 лист. 2008 р. : тези докл. – Дніпропетровськ, 

2008. – С. 232  

50. Москаленко В. В. Математическое и информационное обеспечение системы поддержки 

принятия стратегических решений по развитию предприятия / В. В. Москаленко // Современные 

информационные и электронные технологии : міжнар. наук.-практ. конф., 18–22 трав. 2009 р. : те-

зи докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2009. – С. 83. 

51. Москаленко В. В. Математические модели управления процессами финансирования 

инвестиционных проектов / В. В. Москаленко, В. В. Кондращенко // Системний аналіз та інформа-

ційні технології : міжнар. наук.-техн. конф., 26–30 трав. 2009 р. : тези докл. – Київ : НТУУ «КПІ», 

2009. – С. 355. 

Здобувачем проведено аналіз моделей формування схем фінансування проєктів, розроблено 

технологію вибору раціональних схем. 

52. Moskalenko V. Modular Structure of Investment Decision Support System / T. Zakharova, 

V. Moskalenko // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії : 

міжнар. конф., 19–23 лют. 2008 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 32. 

(Scopus) 

Здобувачем запропоновано процес прийняття рішень щодо інвестування проєктів з ураху-

ванням показників ефективності та різних видів ризиків. 

53. Москаленко В. В. Координационная задача развития предприятия по направлениям де-

ятельности / В. В. Москаленко // Современные информационные и электронные технологии : між-

нар. наук.-практ. конф., 24–28 трав. 2010 р. :  

тези докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2010. – С. 78. 

54. Москаленко В. В. Технология определения ситуации на инвестиционном рынке с при-

менением нейронных сетей, нечетких множеств и экспертных методов / Т. В. Захарова, 

В. В. Москаленко // Современные информационные и электронные технологии : міжнар. наук.-

практ. конф., 23–27 трав. 2011 р. : тези докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2011. – C. 46. 

Здобувачем розроблено моделі визначення ситуації на інвестиційному ринку. 

55. Москаленко В. В. Информационная поддержка процесса принятия стратегических ре-

шений / В. В. Москаленко // Современные информационные и электронные технологии : міжнар. 

наук.-практ. конф., 4–8 черв 2012 р. : тези докл. – Одеса : «Політехперіодика», 2012. – С. 23. 

56. Москаленко В. В. Постановка задачи координации стратегического развития предприя-

тия / В. В. Москаленко // Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємст-

вами, програмами та проектами: міжнар. наук.-практ. конф., 10–16 верес. 2012 р. : тези докл. – Ха-

рків : НАУ «ХАІ», 2012. – С. 237. 
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57. Москаленко В. В. Построение иерархии ключевых показателей деятельности предприя-

тия в рамках информационной системы управления эффективностью / В. В. Москаленко, 

И. А. Миронюк // Системний аналіз та інформаційні технології : міжнар. наук.-техн. конф., 22–25 

трав. 2017 р. : тези докл. – Київ : ННК «IПСА» НТУУ «КПI», 2017. – С. 303–304. 

Здобувачем запропоновано технологію побудови системи КРІ як складової інформаційної 

системи управління ефективністю. 

58. Moskalenko V. Module of selecting the company development strategic goals in the Enter-

prise Performance Management System / V. Moskalenko // Комп’ютерна алгебра та інформаційні тех-

нології : міжнар. конф., 20–25 серп. 2018 р. : тези докл. –  

Одеса : Бондаренко M. О., 2018. – С. 27–30. 

59. Moskalenko V. Decision support system for set-up of investment portfolio as a part of com-

pany development program / V. Moskalenko, S. Kachanova // Комп’ютерна алгебра та інформаційні 

технології : міжнар. конф., 20–25 серп. 2018 р. : тези докл. – Одеса : Бондаренко M. О., 2018. – 

С. 23–26. 

Здобувачем запропоновано архітектуру СППР щодо формування інвестиційного портфеля 

у межах програми розвитку підприємства. 

60. Москаленко В. В. Використання сервіс-орієнтованої архітектури для системи рівня En-

terprise Performance Management / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта, О. В. Афанас’єв // Інформаційна 

безпека та інформаційні технології : міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 квіт. 2019 р. : тези докл. – 

Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 58. 

Здобувачем проаналізовано переваги та недоліки застосування SOA для інформаційних си-

стем стратегічного рівня, запропоновано архітектуру ЕРМ системи.  

 

АНОТАЦІЇ 

 

Москаленко В. В. Методологічні основи та інформаційна технологія планування роз-

витку підприємства на основі системного моделювання стратегічних цілей та напрямків ді-

яльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 

05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет «Харківський політех-

нічний інститут» Міністерства освіти і науки України, Харків, 2019 р. 

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки ме-

тодів, моделей та інформаційної технології планування розвитку підприємства. Розроблено мето-

дологічні основи процесу планування розвитку як комплексу системних методів та моделей 

розв’язання задач планування. Запропоновано метод формування планової стратегічної мети роз-

витку підприємства, в якому використані моделі для обґрунтування вибору цілей з альтернативних 

варіантів на основі аналізу траєкторій його розвитку. Розроблено метод формування системи KPI 

підприємства на основі моделей декомпозиції стратегічних KPI, які забезпечують досяжність ці-

лей. Розроблено метод формування інвестиційної програми, який включає систему моделей і тех-

нологій розв’язання комплексу інвестиційних задач, врахову 
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ючи поведінку ринку, політику інвестування, механізми розподілу інвестицій між напрямками. 

Запропоновано метод формування програми фінансування розвитку підприємства, в якому систе-

мно за допомогою моделей враховано його стан, джерела і можливі сценарії фінансування проєк-

тів розвитку. Розроблено інформаційну технологію, в якій реалізовано системне моделювання 

процесів розвитку основної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства у межах системи 

управління ефективністю. Проведено впровадження результатів дослідження у практику розробки 

програм розвитку підприємств різних галузей. 

Ключові слова: інформаційна технологія, модель планування розвитку, траєкторія розвитку, 

ключовий показник ефективності, декомпозиція, програма розвитку, інвестиційний портфель, сис-

тема управління ефективністю. 

 

Москаленко В. В. Методологические основы и информационная технология планиро-

вания развития предприятия на основе системного моделирования стратегических целей и 

направлений деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.13.06 – информационные технологии. – Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт» Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2019 г. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной проблемы разработки 

методов, моделей и информационной технологии планирования развития предприятия. Разработа-

ны методологические основы процесса планирования развития как комплекса системных методов 

и моделей решения задач планирования. Предложен метод формирования плановой стратегичес-

кой цели развития предприятия, в котором использованы модели для обоснования выбора целей 

из альтернативных вариантов на основе анализа траекторий его развития. Разработан метод фор-

мирования системы KPI предприятия на основе моделей декомпозиции стратегических KPI, кото-

рые обеспечивают достижимость целей. Разработан метод формирования инвестиционной про-

граммы, включающий систему моделей и технологий решения комплекса инвестиционных задач с 

учетом поведения рынка, политики инвестирования, механизмов распределения инвестиций меж-

ду направлениями. Предложен метод формирования программы финансирования развития пред-

приятия, в котором системно с помощью моделей учтено его состояние, источники и возможные 

сценарии финансирования проектов развития. Разработана информационная технология, в кото-

рой реализовано системное моделирование процессов развития основной, инвестиционной и фи-

нансовой деятельности предприятия в рамках системы управления эффективностью. Проведено 

внедрение результатов исследования в практику разработки программ развития предприятий раз-

личных отраслей. 

Ключевые слова: информационная технология, модель планирования развития, траектория 

развития, ключевой показатель эффективности, декомпозиция, программа развития, инвестицион-

ный портфель, система управления эффективностью. 
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Moskalenko V. V. Methodological foundations and information technology of company de-

velopment planning based on system modeling of strategic goals and activities. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.06 – Information 

Technologies. – National Technical University “Kharkіv Polytechnic Institute”, Ministry of education and 

science of Ukraine, Kharkіv, 2019. 

The dissertation is dedicated to solving the actual scientific and applied problem, especially the 

development of methods, models and information technology planning for company development. Using 

system modeling of strategic goals and activities, the current trends in strategic planning were taken into 

account such as external environment influence analysis on the choice of strategies and development 

goals; development of plans based on the KPI system, which covers the strategic, tactical and operational 

level of management; system planning of the company activities development, etc. The analysis of exist-

ing approaches, methods, models and IT strategic planning for the development of a modern enterprise 

has been conducted. The necessity of improving methodological fundamentals of the developing strategic 

programs for the development of the company has been substantiated. The modern aspects of strategic 

planning have been analyzed, relevant problems that need to be addressed have been identified, especial-

ly: the formation of strategic goals that are achieved at the end of the planning period and the definition of 

effective plans for their achievement; the development of the KPI system, on the basis of this system stra-

tegic, tactical and operational plans are formed as a part of the strategic development program of the 

company; the program development of company investment activities as a part of a strategic plan for its 

development, this program takes into account the influence of the market environment on the investment 

processes of the company, ensures the effectiveness of its investment activities in the strategic period; the 

formation a development financing program, the implementation of this program provides continuous 

financing for the development and financial stability of the company in the strategic period; IT develop-

ment for mathematical, methodological and information-analytical support of the strategic planning pro-

cess for the development, that is the basis of information and analytical software of the Enterprise Per-

formance Management system.  

The methodological basis of the strategic planning process for the development of the company, 

as a set of systematic methods and models for solving planning problems at the stages of the development 

process of the company development program has been developed. The improved process for the for-

mation of the strategic development program of the company has been proposed. This process has the 

following stages: strategic analysis; the formation of possible strategic development goals; the formation 

of a planned strategic development goal; decomposition of the planned strategic development goal; build-

ing a strategic KPI system; decomposition of the strategic KPI system; development of an investment 

program; financing program development; coordination and approval of the company development pro-

gram. Tasks that need to be solved to implement such a process have been formed. The description of 

approaches to their solution has been presented. This process is implemented as iterative, it provides for 

the possibility of moving from any stage to previous stages.  
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The method for the formation of strategic development company goals has been developed. In this 

method, mathematical methods and models are used to formalize the process of a systematic informed 

choice of goals from a variety of alternative options based on analysis of the constructed development 

trajectories. This method consists of the technology of forming possible strategic goals and the technolo-

gy of forming a planned strategic goal based on the construction and analysis of the development compa-

ny trajectories. 

A method for forming the company KPI system has been developed. It consists of developed 

mathematical models decomposition of strategic KPI. These KPIs provide achievable strategic develop-

ment goals for the company. The scorecard includes KPIs of the strategic, tactical and operational man-

agement level for strategic business development units of the company (business processes and structural 

units). 

The method of forming a program of investment activity of the company development has been 

developed. This method includes interconnected models and technologies for solving a set of investment 

problems, taking into account market movement, investment policies, and mechanisms for allocating re-

sources between investment areas. As a result, a rational investment portfolio has been formed. The im-

plementation of this portfolio ensures the effectiveness of the company investment activities in the strate-

gic period. 

The method has been developed for creating a financing program of company development. In 

this method, using the developed models, the state of development of the company, sources and possible 

scenarios of financing development projects are taken into account systematically. This method includes 

mathematical models for constructing schemes for financing projects with direct investments – mixed 

financing, with bank loans and stock market instruments and the technology for selecting a project financ-

ing scheme. The analysis of mathematical models for constructing schemes for financing projects has 

been conducted. As a result of the implementation of this method, a program is formed that includes ra-

tional plans for financing the development of the company. The implementation of these plans ensures 

continuous financing of the development program, the effectiveness of the financial activities of the com-

pany and its financial stability during the strategic period. 

Information technology of company planning development has been built. A system modeling of 

the development processes of the main, investment and financial activities within the framework of the 

company performance management system has been implemented in this information technology. A con-

ceptual and logical description of information technology for the strategic company development program 

has been proposed. The description of business processes in the IDEF0 notation for the stages of the pro-

gram development process and the corresponding DFD diagrams have been given. The implementation of 

IT allows increasing the effectiveness of decisions on company planning development. The implementa-

tion of IT allows increasing the effectiveness of decisions on company planning development. The im-

plementation of the research results has been carried out in the strategic development programs practice 

for companies in various industries. 

Keywords: information technology, development planning model, development trajectory, key 

performance indicator, decomposition, development program, investment portfolio, performance man-

agement system.  
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